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Lista abrevierilor 
AA Autoritatea de Audit 
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
ACB Analiza Cost Beneficiu 
ACP Autoritatea de Certificare şi Plată  
ADR Agenţie pentru Dezvoltare Regională 
AM Autoritate de Management 
ANCPI Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
AT Asistenţă Tehnică 
BEI Banca Europeană de Investiții 
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
BM Banca Mondială 
CC AT  Comitetul de Coordonare a Asistenţei Tehnice 
CCE Creşterea Capacităţii Economice 
CE Comisia Europeană 
CM Comitet de Monitorizare 
CNSC Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
DCA Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
DCI Documentul Cadru de Implementare 
DCS Direcţia Coordonare de Sistem 
DMI Domeniu Major de Intervenţie 
DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 
FAT Facilitatea de Asistență Tehnică 
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 
FSC Fonduri Structurale şi de Coeziune 
FSE Fondul Social European 
GL Grup de Lucru 
IS Instrumente Structurale 
MAEur Ministerul Afacerilor Europene 
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
MFE  Ministerul Fondurilor Europene 
MMSC Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 
OI Organism Intermediar 
OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
PMP  Plan de Măsuri Prioritare 
PO Program Operaţional 
POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
POR Program Operaţional Regional 
POS Program Operaţional Sectorial 
SMIS Sistemul Unic de Management al Informaţiei pentru IS utilizat pentru CSNR 
TI&C Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării 
UCVAP Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achiziţiilor Publice 
 Notă: În cadrul raportului, conversiile în euro a sumelor aferente proiectelor primite/aprobate/contractate sunt 
realizate utilizând cursul inforeuro din luna decembrie 2012 (1 euro = 4,51 lei), cu excepţia proiectelor finalizate 
pentru care suma contractată a fost calculată la cursul aferent celui la care ACP a certificat cheltuielile la CE. În 
ceea ce priveşte sumele privind cererile de rambursare primite/verificate/plătite, cursul este cel utilizat pentru plata 
cererii de plată care conţine aceste cereri de rambursare, aşa cum a fost depusă la CE. 
În plus, prin proiecte contractate se înţeleg proiecte pentru care există contracte/decizii de finanţare semnate de 
AM şi nu contracte de achiziţie publică. 
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Rezumat executiv 
Scopul acestui rezumat executiv este de a reda pe scurt principalele evoluții ale Programului Operațional Asistență 
Tehnică pe parcursul anului 2012, detalierea acestora fiind realizată în corpul prezentului raport.  
 
Obiectivul global al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) este acela de a asigura sprijinul 
necesar procesului de coordonare şi de a contribui la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi 
transparentă a instrumentelor structurale în România. În vederea realizării acestui obiectiv, POAT este 
structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează: 

 Axa prioritară 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor 
 Axa prioritară 2: Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management 

al Informaţiei  
 Axa prioritară 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale 

 
În termeni financiari, evoluțiile mai importante în anul 2012 au vizat partea de contractare a proiectelor, în timp ce 
progresul aferent plăților a fost mai modest.   
 
Numărul de proiecte contractate în 2012 reprezintă aproape dublul celor din 2011, în timp ce sumele aferente 
acestor proiecte sunt de 5 ori mai mari.  
Din punct de vedere al activităților propuse, proiectele contractate pe parcursul anului 2012 vizează 
rambursarea salarială pentru personalul din sistemul de coordonare, gestionare și control al IS (71% din valoarea 
proiectelor contractate), sprijin orizontal pentru actuala perioada de programare 2007-2013 (16%) și pregătirea 
următoarei perioade de programare 2014-2020 (13% din valoarea proiectelor contractate). Totuși, proiectele 
contractate în anul 2012 aferente rambursării salariale pentru personalul din sistemul de coordonare, gestionare și 
control al IS au înregistrat în a doua parte a anului o situație de blocaj generată de o neînțelegere cu privire la baza 
de eligibilitate a cheltuielilor intervenită pe relația cu CE.  
 
Structura proiectelor depuse în anul 2012 pe axe prioritare, evidențiază faptul că proiectele depuse au fost în 
totalitate pe Axa prioritară 1, cu excepția unui proiect care vizează sprijin pentru introducerea de date în Sistemul 
Unic de Management al Informației privind Instrumentele Structurale (SMIS) depus pe Axa prioritară 2.  
 
Astfel, decalajul între Axa prioritară 1 și Axele prioritare 2 și 3 s-a adâncit și mai mult pe parcursul anului 2012, 
fiind foarte evident că sume importante vor rămâne neutilizate în cadrul ultimelor două Axe prioritare ale 
programului. Deblocarea situației care a intervenit la finalul anului 2012 cu privire la rambursarea cheltuielilor 
salariale trebuie rezolvată cu prioritate în primul semestru al anului 2013, astfel încât să se poată înainta către CE 
solicitarea de realocare de fonduri de la Axele prioritare 2 și 3 către Axa prioritară 1, în valoare eligibilă de 
63.176.294 Euro (FEDR 53.699.980 Euro). Realocarea este necesară atât pentru a putea avea disponibile fonduri 
pentru contractarea de noi proiecte care vin în sprijinul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, cât și pentru 
a diminua sumele care vor fi dezangajate pe program la finalul anului 2013.  
 
În cadrul Axei prioritare 1, proiectele aflate în derulare vizează rezolvarea unor probleme orizontale întâmpinate 
în implementarea IS (cu întârzieri față de graficul de implementare datorate în principal lansării greoaie a licitațiilor 
publice sau înregistrării de contestații în cadrul acestor proceduri de atribuire), rambursarea cheltuielilor salariale 
aferentă personalului din sistemul de coordonare, gestiune şi control al IS pentru perioada 2012-2015, 
îmbunătăţirea capacităţii de evaluare, formarea personalului din sistemul de gestiune şi de la nivelul beneficiarilor 
IS şi asigurării funcţionării ACIS, AM POAT, ACP şi AA. Experienţa acumulată din implementarea asistenţei 
tehnice a demonstrat că nevoile de sprijin trebuie foarte bine identificate, prioritizate şi planificate, întrucât procesul 
de derulare a achizițiilor publice este foarte anevoios și riscul de a nu avea asistența atunci când aceasta este 
necesară este foarte mare. 
 
Referitor la Axa prioritară 2, progresul în anul 2012 a fost foarte scăzut, în implementare fiind proiectele care 
vizează dezvoltarea MySMIS (extinderea SMIS către beneficiari), sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS, 
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asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS de către instituţiile implicate în gestionarea IS și 
achiziționare de licențe necesare funcționării SMIS. 
 
În ceea ce privește Axa prioritară 3, evoluțiile din anul 2012 au fost destul de limitate din punct de vedere 
financiar, însă acțiunile întreprinse au fost destul de vizibile ca urmare a derulării unei campanii de informare 
publică integrată pentru promovarea finanțărilor din IS, organizării unui eveniment de Ziua Europei, îmbunătățirii 
site-ului destinat IS (www.fonduri-ue.ro) și operaționalizării Centrului de Informare pentru IS. Prin intermediul 
acestui centru s-a acordat asistență de tip help-desk, au fost publicate broșuri și buletine informative și au fost 
organizate evenimente regionale şi naţionale. 
 
Plățile au înregistrat o ușoară creștere, rata de absorbție1 la 31.12.2012 fiind de 16%. Riscul de dezangajare a fost 
evitat în anul 2012, însă datorită faptului că în anul 2013 se va cumula regula n+3 cu n+2 (ținta pentru anul 2013 
fiind obținută prin cumularea alocării din 2010 cu cea din 2011), în anul 2013 va trebui rambursată către beneficiari 
și solicitată la CE suma de 56,69 milioane Euro. 
 
Având în vedere că POAT este doar instrumentul prin care sistemul de coordonare al instrumentelor 
structurale poate beneficia de sprijinul necesar pentru abordarea unor blocaje orizontale, identificate adesea la 
nivel structural și presupunând implicarea unui număr mare de instituții pentru rezolvare, puterea și calitatea 
sistemului de coordonare este cea care poate determina punerea în practică a unor soluții viabile, inclusiv prin 
utilizarea POAT. Trecerile succesive ale Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale de la Ministerul 
Finanțelor Publice, la Secretariatul General al Guvernului și la Ministerul Afacerilor Europene în 2011, precum și 
crearea la sfârșitul anului 2012 a Ministerului Fondurilor Europene, arată că se fac eforturi susținute la nivelul 
Guvernului pentru întărirea structurii de coordonare a instrumentelor structurale, care este principalul beneficiar al 
POAT.  

 
În 2012, acțiunile de coordonare s-au concentrat pe remedierea problemelor identificate de către auditorii CE în 
domeniul achiziţiilor publice, simplificarea şi accelerarea procedurilor privind verificarea şi rambursarea cheltuielilor 
efectuate de beneficiari, îmbunătăţirea exactităţii şi corectitudinii, precum şi asigurarea unui nivel înalt de 
transparenţă în utilizarea fondurilor, îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile responsabile şi beneficiarii proiectelor 
etc. 

 
Totodată, la recomandarea CE, Guvernul României a inițiat discuții cu instituţiile financiare internaţionale 
(Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Mondială) 
în scopul implementării unor măsuri de accelerare a absorbţiei și de pregătire a viitoarei perioade de 
programare 2014-2020 și a fost pus în practică cadrul general de colaborare prin semnarea în anul 2012 a unor 
Memorandumuri/Acorduri de Înțelegere cu fiecare din aceste instituții în parte. Această expertiză urmează a fi 
rambursată din asistența tehnică (POAT și axele prioritare de asistență tehnică din celelalte programe 
operaționale), până la data de 31 decembrie 2012 fiind semnate şapte acorduri de servicii cu BM (dintre care două 
finanțate din POAT) și unul cu BEI.  

 
În acest scop, AM POAT a făcut demersurile necesare în vederea deschiderii POAT către instituţiile cu rol în 
rezolvarea unor blocaje orizontale în absorbția IS sau pregătirea următoarei perioade de programare 2014-
2020 (ANCPI, MDRAP, MMSC, DLAF, MAI, SGG), altele decât cele deja introduse în 2011 (ANRMAP, CNSC, 
UCVAP). Dintre aceste instituții, ANCPI, MDRAP, MMSC și SGG au început în anul 2012 elaborarea cu sprijinul 
BM a unor proiecte care vizează îmbunătățirea înregistrării proprietății imobiliare, consolidarea capacității de 
planificare spațială, elaborarea strategiei integrate de dezvoltare durabilă Deltei Dunării, finalizarea strategiei 
privind schimbările climatice și dezvoltarea capacității ministerelor de a elabora politici publice. Până la sfârșitul 
anului 2012, acordurile de servicii semnate cu BM cu finanțare din POAT sunt cele destinate consolidării 
capacității de planificare spațială și realizării unui studiu pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă 
în Regiunea Vest.  

                                                
1 Procentul solicitărilor de plată către CE în alocarea totală. 
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1. Identificare 
 

PROGRAM OPERAŢIONAL 
 

Obiectivul implicat: Convergenţă 
Aria eligibilă vizată: ROMÂNIA 

Perioada de programare: 2007-2013 

Numărul de referinţă al Programului (Cod CCI): 2007RO161PO005 

Titlul Programului: Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
RAPORTUL ANUAL DE 
IMPLEMENTARE 

Anul de raportare: 2012 
Data aprobării Raportului Anual de către Comitetul de Monitorizare:  
24.05.2013 

 

2. Sinteză a stadiului implementării POAT 
2.1. Realizare şi analiza progreselor înregistrate 
 

Prezentul raport descrie progresele înregistrate în implementarea Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 
(POAT) pe parcursul anului 2012.  

În plus, pentru oferirea unei imagini globale privind stadiului programului, raportul mai cuprinde date cumulative, în 
graficul de mai jos fiind prezentat stadiul programului la 31 decembrie 2012. 
 

 
2.1.1. Informaţii privind progresul fizic al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 

Ţinând cont de faptul că POAT nu are indicatori cheie şi nici indicatori definiţi la nivel de program, ci numai 
indicatori la nivelul axelor prioritare, în această secțiune se va prezenta doar progresul înregistrat la acei indicatori 
comuni pentru cel puţin 2 axe prioritare (tabelul 1), în timp ce analiza calitativă a evoluției fiecărui indicator va fi 
ilustrată la nivelul fiecărei axe prioritare.  

Tabel 1 

Indicatori cumulaţi la nivel de program 
de la nivelul axelor prioritare 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Indicator 1: 
Studii, analize, rapoarte, 
strategii (nr.) 

Realizare(●) 0 0 2 8 79 118 - - - 118 

Ţintă - - - - - - - - 154 154 

Valoare de 
bază 

0 - - - - - - - - - 

Indicator 2: 
Ghiduri şi alte documente 
metodologice (nr.) 

Realizare 0 0 1 1 13 20 - - - 20 

Ţintă - - - - - - - - 38 38 

Valoare de 
bază 

0 - - - - - - - - - 

Grafic 1 
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Indicatori cumulaţi la nivel de program 
de la nivelul axelor prioritare 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Indicator 3: 
Evenimente axate pe 

schimbul de experienţă 
cu privire la 
implementarea fondurilor 
şi aspecte tematice (nr.) 

Realizare 0 0 0 16 26 29 - - - 29 

Ţintă 
- - - - - - - - 39 39 

Valoare de 
bază 

0 - - - - - - - - - 

Indicator 4: 

Reuniuni ale comitetelor şi 
grupurilor de lucru 
relevante (nr.) 

Realizare 0 8 29 45 64 84 - - - 84 

Ţintă 
- - - - - - - - 158 158 

Valoare de 
bază 

0 - - - - - - - - - 

Indicator 5: 
Zile participant la instruire 
– structuri de gestionare 
(nr.) 

Realizare 0 0 3 924 12 284  14 739 15 317 - - - 15 317 

Ţintă - - - - - - - - 48 000 48 000 

Valoare de 
bază 

0 - - - - - - - - - 
(●) Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare. 
 

Din tabelul de mai sus se observă că în anul 2012 s-a înregistrat o creștere a indicatorilor “Studii, analize, rapoarte, 
strategii”, “Ghiduri şi alte documente metodologice” și “Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante” 
care creează premisele pentru atingerea țintelor planificate pentru anul 2015, dacă trendul este menținut.  

În ceea ce privește indicatorii “Evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor 
şi aspecte tematice” și “Zile participant la instruire – structuri de gestionare”, se poate sesiza că pe parcursul anului 
2012 progresul înregistrat este foarte scăzut.  

Dacă în cazul indicatorului “Evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor şi 
aspecte tematice”, țintele propuse în cadrul proiectelor aflate în derulare în cadrul POAT asigură atingerea și chiar 
depășirea țintelor asumate pentru acest indicator până la 2015 la nivel de POAT, pentru indicatorul “Zile participant 
la instruire – structuri de gestionare” proiectele în implementare vor contribui la atingerea a 54% din țintele stabilite 
pe program. 

Astfel, se remarcă faptul că este necesară planificarea și derularea unor noi proiecte de instruire pentru personalul 
din sistemul de coordonare, gestiune și control al IS care să asigure atingerea țintelor stabilite la nivel de program.  

2.1.2. Informaţii financiare 

Progresul financiar înregistrat până la finalul anului 2012, în ceea ce priveşte cheltuielile eligibile cumulate pe axe 
prioritare, este prezentat în tabelul 2 de mai jos:              

Tabel 2 (Euro) 

 
Finanţare totală 

pentru POAT  
(UE şi contribuţia 

naţională)2 

Baza de calcul 
a contribuției 

UE 
(Cost Public)  

Suma totală a 
cheltuielilor eligibile 
certificate efectuate 

de beneficiarii* 

Contribuţia 
publică 

corespunzătoare 

* 

Rată de 
execuție in 
procente 

 A b C d e=d/a 
Axa prioritară 1 - FEDR 
Sprijin în implementarea IS şi 
coordonarea programelor 

97.403.170 97.403.170 28.475.428 28.475.428 29,23% 

Axa prioritară 2 - FEDR 
Dezvoltarea în continuare şi sprijin 
pentru funcţionarea SMIS  

62.812.092 62.812.092 3.534.754 3.534.754 5,63% 

Axa prioritară 3 - FEDR 
Diseminarea informaţiei şi 
promovarea IS 

40.064.489 40.064.489 703.792 703.792 1,76% 

Total general 200.279.751 200.279.751 32.713.974 32.713.974 16,33% 

                                                
2 FEDR + co-finanţarea publică naţională 
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Informaţiile prezentate în tabelul 2 de mai sus arată că avansul semnificativ al axei prioritare 1, în comparaţie cu 
celelalte două axe prioritare, s-a accentuat în anul 2012. Aceasta s-a datorat în principal specificului acestei axe, 
care permite rambursarea majorării salariale (acordată în baza Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare) personalului implicat în 
coordonarea, gestionarea și controlul IS, furnizarea de sprijin în rezolvarea problemelor orizontale, asigurarea 
funcționării ACIS, AM POAT, ACP, AA și pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020.  

Pe de altă parte, activităţile legate de dezvoltarea SMIS (axa prioritară 2) şi cele privind comunicarea (axa 
prioritară 3) sunt cu mult în urma planificărilor din perioada de programare, în pofida eforturilor întreprinse pentru 
promovarea lor. 

Graficul 2 de mai jos reflectă cel mai bine progresul semnificativ înregistrat la nivelul Axei prioritare 1 comparativ 
cu axele prioritare 2 și 3, atât în ceea ce priveşte valoarea proiectelor depuse, aprobate şi contractate, precum şi 
în privinţa sumelor eligibile aprobate de AM aferente plăților efectuate către beneficiari. 

           Grafic 2  

 
În ceea ce priveşte cererile de rambursare procesate, în anul 2012 au fost verificate 155 de cereri de rambursare 
(ceea ce înseamnă o reducere cu 17% față de anul 2011), din care 18 erau în proces de verificare la finalul anului. 

Această scădere a numărului cererilor de rambursare se datorează finalizării proiectelor prin care s-a rambursat 
majorarea salarială acordată personalului implicat în coordonarea, managementul şi controlul IS în perioada 2009-
2011. 

Astfel, suma FEDR solicitată la CE până la finalul anului 2012 este 31.029.913 Euro, din care 3.223.035 Euro 
reprezintă top-up, care a condus la înregistrarea unei rate de absorbţie de 16%. 
                                                                                                                                                                               Tabelul 3 (Euro) 

Alocare UE3  Avansuri 
de la CE 

Declaraţii de 
cheltuieli 

depuse la CE 

Total avansuri 
+ Declaraţii de 

cheltuieli 
Risc n+3/n+2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2010 2007- 2012 2007- 2012 2012 
(n+3) 

2013 
(n+3 și n+2) 

2014 
(n+2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=1+2-9 11 12 

21,23 23,81 27,6 30,4 33,29 33,9 15,32 31,03 46,35 - 56,69 33,29 
10 = 1+2-9 (riscul este zero şi diferenţa în minus este preluată în anul 2013)  
11 = 3+4 - minus suma reportată de la coloana 10  
12 = 5  

Referitor la sumele solicitate la CE în 2012, acestea au fost în valoare de 14.301.023 Euro (din care top-up 
3.223.035 Euro), ele situându-se sub estimările transmise la CE în septembrie 2012 (19.938.246 Euro). Diferenţa 
dintre valorile înregistrate şi cele estimate se datorează de asemenea și faptului că nu au putut fi transmise către 
CE cererile de rambursare verificate aferente proiectelor care vizează sprijin pentru rambursarea cheltuielilor 
salariale efectuate în perioada 2012-2015 pentru personalul implicat în coordonarea, managementul şi controlul 
                                                
3 Conform Regulamentului (CE) nr. 539/2010 
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IS, în valoare FEDR de 3.243.929 euro la care se adaugă top-up 381.639 euro. Această situație este prezentată 
pe larg la punctul 2.1.6. 

Se observă astfel din tabelul 3 că riscul de dezangajare a fost evitat în anul 2012, însă datorită faptului că în anul 
2013 se va cumula regula n+3 cu n+2 (ținta pentru anul 2013 fiind obținută prin cumularea alocării din 2010 cu cea 
din 2011), în anul 2013 va trebui rambursată către beneficiari și solicitată la CE suma de 56,69 milioane Euro. 

Având în vedere trendul de rambursare din anii anteriori, se estimează că riscul de dezangajare nu va putea fi 
evitat în anul 2013, fiind necesară luarea de măsuri care să diminueze cât mai mult sumele din alocare care nu vor 
fi utilizate.  

2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii 

Prin Decizia Comisiei nr.3431 din 10.07.2007, alocarea POAT în valoare de 200.279.751 Euro este prevăzută a se 
derula prin 2 teme prioritare: Pregătire, implementare, monitorizare şi inspecţie (75%) şi Evaluare şi studii, 
informare şi comunicare (25%). 

Valoarea sumelor aferente celor 106 de proiecte, care aveau contracte/decizii de finanţare semnate la data de 
31.12.2012, era de 129.079.242 euro total eligibil, din care FEDR 110.696.355 euro, încadrată pe cele 2 teme 
după cum urmează: 
 Tema prioritară 85: Pregătire, implementare, monitorizare şi inspecţie: total eligibil 114.958.846 euro; 
 Tema prioritară 86: Evaluare şi studii; informare şi comunicare: total eligibil 14.120.396 euro. 

Comparativ cu anul 2011, în anul 2012 procentul aferent temei prioritare 85 a crescut cu 6%, ajungându-se la 89% 
din total eligibil contractat, pe când procentul pe tema prioritară 86 s-a redus la 11%, de la 17% din cauza 
diminuării valorii contractate a proiectului destinat activităților de comunicare cu privire la instrumentele structurale.  

Având în vedere că sprijinul pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 se va intensifica în anul 2013, 
se estimează că procentajul pe cele 2 teme prioritare, prevăzute în POAT, va putea fi atins.  

În ceea ce privește localizarea, proiectele contractate se desfășoară în proporţie de 89% în municipiul Bucureşti, 
celelalte judeţe în care sunt implementate proiectele fiind Alba, Brăila, Călăraşi, Cluj, Dolj, Neamţ şi Timiş, după 
cum este prezentat în continuare în tabelul de mai jos: 

                                                                                                                                                                              Tabel 4 

Cod  
Dimensiunea 1 

Tema prioritară 

Cod  
Dimensiunea 2 

Forma de 
finanţare 

Cod  
Dimensiunea 3 

Teritoriu 

Cod  
Dimensiunea 4 

Activitatea 
economică 

Cod  
Dimensiunea 5 

Localizare 
Suma4 
EUR 

    Mun. Bucureşti 98.337.164 

Pregătire 
implementare, 
monitorizare şi 
inspecţie – 85 

01 00 00 

Jud. Alba  2.699.684 

Jud. Neamţ  2.653.869 

Jud. Brăila  2.617.791 

Jud. Călăraşi  2.439.716 

Jud. Dolj  2.132.574 

Jud. Timiş  2.084.751 

Jud. Cluj  1.993.297 

Sub-total tema prioritară 85  114.958.846 

Evaluare şi studii; 
informare şi 

comunicare – 86 
01 00 00 

Mun. Bucureşti 13.230.511 

Jud. Timiș 889.885 

Sub-total tema prioritară  86  14.120.396 

T o t a l  P O A T  129.079.242 

                                                
4 Totalul valorii eligibile contractate pentru proiectele care aveau contracte/decizii de finanţare semnate la data de 31.12.2012. 
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2.1.4. Participare pe grupuri ţintă 

În cadrul POAT, sunt definite grupuri ţintă aferente proiectelor de formare orizontală pentru personalul structurilor 
de gestionare și beneficiarilor IS, evoluţia indicatorilor realizați până la data de 31.12.2012 fiind prezentată în 
tabelul 5 de mai jos: 
                           Tabel 5 

 
Grup ţintă 

 
Indicatori de realizare 

imediată 
Realizări  
cumulate 
2007-2011 

Realizări  
2012 

Realizări  
cumulate 
2007-2012 

Ţinte  
POAT 

pentru 2015  
1 2 3 4 5=3+4 6 

Personal structuri 
de gestionare IS 

Zile participant la instruire 
– structuri de gestionare 14 739 578 

 
15 317 48 000 

Beneficiari IS Zile participant la instruire 
– beneficiari 4 705 864 

 
5 569 42 000 

T o t a l  19 444 1 442 20 886 90 000 

După cum se observă, în anul 2012 nu sunt evoluții semnificative privind formarea finanțată din POAT, realizările 
fiind obținute în cadrul proiectelor prin care se asigură participarea personalului ACIS, ACP și AA la diferite cursuri 
de formare și organizării, în perioada aprilie - iunie 2012 și în cadrul a 8 cursuri privind achizițiile publice pentru 
personalul responsabil de verificare de la AM/OI în cadrul protocolului semnat de MAEur cu ANRMAP.  

Totodată, în luna iunie 2012 a fost semnat contractul de consultanță prin care se asigură formarea personalului 
ACP, cu o perioadă de derulare de 18 luni.  

În vederea acoperii nevoii de formare orizontală, în luna martie 2012 MAEur a lansat trei proceduri de atribuire, 
după cum urmează: 
⁻ Acord-cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management și control al IS în 

managementul programelor operaționale, cu o durata de 36 de luni - procedura de evaluare a 
candidaturilor depuse în cadrul etapei I (calificarea/selecția candidaturilor) a fost suspendată în perioada 
21.09.2012-10.01.2013 în urma depunerii unei contestații de către unul dintre candidați. În conformitate cu 
decizia CNSC din 05.11.2012, Ministerul Fondurilor Europene a reluat procesul de evaluare a candidaturilor.  

⁻ Contract de servicii de instruire pentru îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa 
proiecte finanţate din IS (instruire în domeniile management de proiect şi achiziţii publice), cu o durată de 
18 luni - o contestație a fost depusă la CNSC și, în urma respingerii acesteia, la data de 31.12.2012 
contractul de afla pe circuitul de semnare în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.  

⁻ Contract de servicii de instruire în vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflicte de 
interese, nereguli si frauda în cadrul instituțiilor care gestionează IS – procedura de atribuire a fost 
finalizata, dar în urma transmiterii rezultatului procedurii, aceasta a fost contestata la CNSC de unul dintre 
ofertanți. În data de 14.12.2012, CNSC a declinat competența către Tribunalul București care a declinat 
competența către Curtea de Apel București, iar aceasta din urma și-a declinat competenta către Înalta Curte 
de Casație și Justiție a României. Litigiul este în analiza la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a hotărî 
asupra conflictului negativ de competență. 

Cele 3 contracte de achiziție publică mai sus menționate au prevăzute următoarele ținte ale indicatorilor:  
 Zile participanți la instruire - beneficiari: 4.750 
 Zile participanți la instruire - structuri de gestionare: 8.300.   

În măsura în care aceste contracte vor fi semnate în cursul anului 2013, indicatorii aferenți celor două grupuri țintă 
vor putea ajunge la un grad de realizare de 24%, respectiv 49%.  

De asemenea, se are în vedere demararea în 2013 a unui alt proiect vizând formarea beneficiarilor, care să fie 
realizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru personalul din cadrul administrației publice 
centrale și locale, conform planului de îmbunătăţire a capacităţii administrative pentru utilizarea fondurilor UE. 
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2.1.5. Finanţare recuperată sau reutilizată 

În cursul anului 2012, au fost identificate 13 nereguli ca urmare a verificărilor ACP la fața locului a declarațiilor de 
cheltuieli (2 nereguli) și auditului de operațiuni efectuat de Autoritatea de Audit (11 nereguli), suma creanțelor 
bugetare rezultate în urma activității de constatare fiind în valoare de 304.581,72 Euro. Din aceste creanțe, până 
la data de 31.12.2012 a fost recuperată de la beneficiari suma de 280.214,03 Euro, iar suma de 24.367,69 Euro 
rămânând a fi recuperată pe parcursul anului 2013. 

În ceea ce privește tipurile de nereguli aferente neregulilor identificate de ACP și AA, acestea au fost determinate 
de încălcări din partea beneficiarilor a legislației privind achizițiile publice (3 nereguli), neîndeplinirea condițiilor 
pentru rambursarea majorării salariale personalului implicat în coordonarea, gestionarea și controlul instrumentelor 
structurale (7 nereguli), cheltuieli neeligibile (2 nereguli) și nerespectarea prevederilor contractuale (1 neregulă).  

Totodată, pe parcursul anului 2012 au mai fost constatate și recuperate 2 nereguli identificate în anul 2011, în 
valoare de 11.319,25 euro și a mai fost identificată o neregulă a cărei constatare urmează să se finalizeze la 
începutul anului 2013.  

2.1.6. Analiza calitativă 

Obiectivul general al POAT este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi de a contribui 
la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a IS în România. 

 

Contribuţia anului 2012 la progresul general în implementarea POAT este reflectată în tabelul 6 și graficul 3 de 
mai jos: 

Tabel 6 (Euro) 
 Numărul de proiecte /cereri de rambursare/ 

 solicitări de plată Valoare eligibilă 

Realizat în  
2011 

Realizat în  
2012 

Cumulat până la  
31 dec. 2012 

Realizat în  
2011* 

Realizat în  
2012 

Cumulat până la  
31 dec. 2012 

Proiecte depuse 19 38 131 13.005.580 89.330.131 170.790.707 

Proiecte aprobate 18 35 114 12.991.833 75.480.031 144.566.820 

Proiecte contractate 20 31 106 12.522.438 62.459.861 129.079.242 

Cereri de rambursare 
aprobate  186 155 434 12.550.161 14.103.654 34.783.375 

Plăţi efectuate către 
beneficiari5 N/A N/A N/A 11.395.666 12.076.060 30.966.743 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE N/A N/A N/A 12.804.986 11.802.862 32.713.974 

*Diferențele valorice față de RAI 2011 se datorează cursului de schimb la care s-a efectuat transformarea în euro (decembrie 2011 – curs 
4,3518 lei/euro, decembrie 2012 – curs 4,51 lei/euro). 

            Grafic 3 

 

                                                
5 Plăţile efectuate de AM către beneficiari constau în sumele FEDR (care includ de asemenea pre-finanţarea dedusă din cererile de 
rambursare) şi co-finanţarea plătită de la bugetul de stat beneficiarilor POAT care nu sunt instituţii publice - Agenţiile pentru Dezvoltarea 
Regională (ADR). 
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Pe baza evoluţiei înregistrate în 2012, se pot sublinia câteva aspecte calitative, după cum urmează: 

Progresul la nivelul POAT în 2012 

Proiecte depuse 
şi contractate 

Numărul de proiecte contractate în 2012 reprezintă aproape dublul celor din 2011, în timp 
ce sumele aferente acestor proiecte sunt de 5 ori mai mari.  

Din punct de vedere al activităților propuse, proiectele contractate pe parcursul anului 2012 
vizează rambursarea cheltuielilor salariale 
efectuate în perioada 2012-2015  pentru 
personalul din sistemul de coordonare, 
gestionare și control al IS (71% din 
numărul proiectelor contractate), sprijin 
orizontal pentru actuala perioada de 
programare 2007-2013 (16%) și 
pregătirea următoarei perioade de 
programare 2014-2020 (13%).  

Structura proiectelor depuse în anul 2012 pe axe prioritare, evidențiază faptul că 
proiectele depuse au fost în totalitate pe Axa prioritară 1, cu excepția unui proiect care 
vizează sprijin pentru introducerea de date în SMIS depus pe Axa prioritară 2.  

Astfel, decalajul între Axa prioritară 1 și Axele prioritare 2 și 3 s-a adâncit și mai mult pe 
parcursul anului 2012, fiind foarte evident că sume importante vor rămâne neutilizate în 
cadrul ultimelor două Axe prioritare ale programului. 

 
 

 

Plăţi efectuate În anul 2012, numărul cererilor de rambursare s-a diminuat cu 17% față de anul 2011, în 
timp ce plățile au înregistrat o ușoară creștere. Se remarcă în continuare necesitatea 
accelerării creșterii sumelor rambursate pentru a diminua sumele preconizate a fi 
dezangajate în anii următori, rata de absorbție6 la 31.12.2012 fiind de 16%. 

 
 
 

 

Încadrarea în 
termenele 
procedurale 

În ceea ce priveşte procesul de evaluare, durata stabilită în proceduri a fost respectată (30 
de zile lucrătoare sau 42 de zile lucrătoare când sunt solicitate clarificări suplimentare), în 
timp ce în procesul de contractare termenul de 32 de zile lucrătoare (respectiv 45 de zile 
lucrătoare când sunt solicitate clarificări suplimentare) a fost depășit cu maxim 12 zile 
lucrătoare pentru patru proiecte, ca urmare a întârzierii semnării contractului la nivelul 
beneficiarilor.   
În privinţa proiectelor respinse, au fost înregistrate două cazuri: un proiect al Agenției 
Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară care includea o componentă privind 
infrastructura  informatică, activitate care la data depunerii nu era eligibilă pe POAT și un 
proiect al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă privind rambursarea 
cheltuielilor salariale aferente personalului OI POS DRU efectuate în perioada 2012-2015 
care conținea necorelări între documentele furnizate. Ambele proiecte au fost revizuite 
corespunzător de beneficiari, re-depuse, aprobate și contractate până la sfârșitul anului 
2012.   

Referitor la plăţile efectuate se constată că procesarea cererilor de rambursare s-a 
încadrat în proporție de 94% în termenul de 45 de zile lucrătoare stabilit în OUG 64/2009, 
întârzierile înregistrate fiind datorate fie necesității verificării mai amănunțite a cererilor ca 
urmare a existentei unor suspiciuni de fraudă/neregulă (2 cazuri), fie faptului că beneficiarul 
a întârziat cu transmiterea cererii de rambursare revizuite sau a documentelor suplimentare 
solicitate de AM POAT în urma verificărilor administrative și/sau la fața locului, fără de care 
nu era posibilă autorizarea cheltuielilor (8 cazuri). 

 
 

                                                
6 Procentul solicitărilor de plată către CE în alocarea totală. 
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Planul de Lucru 
POAT 2011-2015 

Așa cum s-a menționat în raportul anual anterior, Planul de Lucru POAT pentru perioada 
2011-2015, realizat de AM împreună cu principalii beneficiari ai POAT (ACIS, ACP, AA, 
Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare), cuprindea un portofoliu de 130 
de proiecte, cu o valoare eligibilă totală de aproximativ 172 milioane de Euro.  

Pe parcursul anului 2012, la cele 36 de proiecte finalizate la sfârșitul anului 2011 s-au mai 
adăugat un număr de 12 proiecte finalizate, care au vizat în principal Axa prioritară 2 
(achiziționarea de echipamente SMIS pentru câteva Organisme Intermediare, 
achiziționarea de licențe pentru MYSMIS și sprijin pentru introducerea de date în SMIS).  

Din proiectele cuprinse în acest portofoliu, 33 proiecte au început implementarea în anul 
2012, acestea vizând rambursarea cheltuielilor salariale efectuate în perioada 2012-2015 
pentru personalul din sistemul de coordonare, gestiune și control al IS, îmbunătățirea 
capacității de evaluare, pregătirea următoarei perioade de programare și sprijin pentru 
introducerea de date în SMIS.  

În urma analizei respectării calendarului de implementare a proiectelor cuprinse în 
portofoliul 2011-2015, se pot concluziona următoarele: 

Pe Axa prioritară 1 graficul de implementare a fost întârziat pentru unele proiecte care 
vizează pregătirea următoarei perioade de programare cu sprijin din partea instituţiilor 
financiare internaţionale (ca urmare a prelungirii discuțiilor cu Banca Mondială și Banca 
Europeană de Investiții pentru agrearea termenilor de referință și al acordurilor de servicii) 
și pentru proiectele care vor asigura formare pentru personalul din sistemul de gestiune și 
cel al beneficiarilor (întârzieri foarte mari pe parcursul derulării procedurii de atribuire, 
înregistrându-se contestații inclusiv în instanță). Totodată, proiectele care vizează sprijin 
pentru coordonatorii polilor de creștere au fost prelungite până la sfârșitul anului 2014, 
astfel încât nu a mai fost necesară contractarea unei noi runde de proiecte.  

Pe Axa prioritară 2, dintr-un total de 11 proiecte planificate a fost lansată achiziția numai 
pentru 1 proiect care vizează sprijin în continuare pentru introducerea de date în SMIS.  

Pe Axa prioritară 3, a fost întârziată elaborarea și demararea unei scheme de granturi, 
întrucât promovarea IS a fost regândită urmând să se realizeze puncte de informare la 
nivelul polilor de creștere.   

Având în vedere, evoluțiile scăzute la nivelul Axelor prioritare 2 și 3, la reuniunea CM POAT 
care a avut în data de 14 noiembrie 2012, s-a aprobat realocarea unor fonduri către Axa 
prioritară 1, în valoare eligibilă de 63.176.294 euro (FEDR 53.699.980 euro). 
Transmiterea către CE a solicitării de realocare a fost amânată pentru anul 2013 urmare 
discuțiilor cu CE (detalii mai jos în cadrul acestui punct).  

 
Utilizarea POAT în vederea soluţionării unor probleme orizontale intervenite în implementarea IS 
Achiziţiile publice  În ceea ce priveşte soluţionarea problemelor orizontale în domeniul achizițiilor publice 

apărute în implementarea IS, în cadrul proiectului „Sprijin pentru factorii implicaţi în 
gestionarea IS în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice” finanțat din 
POAT, ANRMAP a lansat în luna noiembrie 2012 achiziția publică pentru trei contracte de 
consultanță, cu termen de depunere a ofertelor 10 ianuarie 2013.  

În cadrul proiectului, în 18 și 25 septembrie 2012, au avut loc 2 întâlniri ale reprezentanților 
ANRMAP, UCVAP, MAEur, ACP, AA şi Autorităților de Management pentru stabilirea unor 
reguli de aplicare a prevederilor legislației naționale și a Directivelor Europene în domeniul 
achiziţiilor publice pentru proiectele care beneficiază de finanțare din IS.  

În scopul îmbunătățirii cunoștințelor personalului din sistemul de gestionare a IS în 
ceea ce privește verificarea achizițiilor publice, MAEur a semnat un protocol cu ANRMAP, 
în luna martie 2012, pentru organizarea de cursuri pe parcursul anului 2012 privind 
achizițiile publice pentru personalul autorităţilor de management şi organismelor 
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intermediare responsabil de verificarea cererilor de rambursare în contractele de achiziţii 
publice cu finanţare din fonduri europene. În baza acestui protocol au fost organizate 8 
cursuri în perioada aprilie - iunie 2012 pentru 200 participanţi. 

Totodată, în scopul prevenirii fraudei în domeniul achizițiilor publice, MAEur a 
organizat, cu finanţare din POAT, un schimb de experienţă pe tema deficienţelor întâlnite în 
activitatea de verificare a achiziţiilor publice pentru proiectele finanţate din FSC în data de 3 
mai 2012 și conferința cu tema “Problematica suspiciunilor de fraudă şi a conflictului de 
interese în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din IS”, în data de 19 
octombrie 2012.  

Conflictul de 
interese  

Pe parcursul anului 2012, a fost identificată o problemă orizontală pe zona conflictului 
de interese, MAEur derulând următoarele activități cu finanțare din POAT:  

⁻ În data de 4 mai 2012, a fost organizat un schimb de experienţă pe tema prevenirii, 
identificării şi soluţionării conflictelor de interese în procedurile de achiziţii publice 
aferente proiectelor finanţate din FSC, la care au participat 100 de reprezentanți din 
partea autorităților de management, organismelor intermediare și alte instituții 
implicate (ANRMAP, DLAF, ANI, CNSC, AA, ACP, ANFP etc.);  

⁻ În data de 19 octombrie 2012, a fost organizată conferința cu tema “Problematica 
suspiciunilor de fraudă şi a conflictului de interese în domeniul achiziţiilor publice 
aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale”, la care au participat 100 
de reprezentanți din partea autorităților de management și ai organismelor 
intermediare, ai autorităților centrale și locale, din mediul de afaceri și academic; 

⁻ A fost lansată achiziția publică pentru un contract de servicii de instruire în vederea 
prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflictelor de interese, neregulilor și fraudă 
în cadrul instituțiilor care gestionează IS (contestaţie depusă la Curtea de Apel – 
termen 20 februarie 2013); 

⁻ A fost lansată achiziția publică pentru servicii aferente derulării campaniei regionale 
de conștientizare în vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflicte de 
interese, nereguli și fraudă, în rândul beneficiarilor de IS. 

Planul de Măsuri 
Prioritare 

Contribuția POAT la implementarea unor acțiuni din PMP este descrisă succint în 
continuare: 
ACIS a beneficiat de suportul tehnic al unui expert cooptat în cadrul contractului de 
consultanţă “Sprijin în continuare pentru funcţionarea ACIS şi AM POAT” pentru 
dezvoltarea unui instrument de lucru, cu ajutorul căruia s-a urmărit identificarea 
posibilităţilor de simplificare/ eficientizare a verificărilor prin prisma listelor de verificare şi a 
documentelor solicitate. 
Prin proiectul “Facilitatea de Asistență Tehnică”, s-au efectuat următoarele activități: 

⁻ Redactarea unor caiete de sarcini tip pentru organizarea de campanii de 
conștientizare și organizarea și funcționarea facilităților de tip help-desk;  

⁻ Definirea de tipuri de criterii de calificare și factori de evaluare pentru documentațiile 
de atribuire pentru serviciile de consultanță;  

⁻ Organizarea unor schimburi de experiență pe temele prevenției, identificării și 
soluționării conflictelor de interese în procedurile de achiziții și deficiențelor întâlnite 
în activitatea de verificare a achizițiilor publice; 

⁻ Organizarea unei mese rotunde între Autoritățile de management și Organismele 
Intermediare care gestionează Programe Operaționale, în vederea schimbului de 
experiență în domeniul achizițiilor publice realizate de către beneficiarii privați; 

⁻ Realizarea a două proiecte pilot pentru monitorizarea unor proiecte prioritare de 
infrastructura rutieră finanţate din POS Transport şi POR, respectiv din POS Mediu; 

⁻ Furnizarea de asistență tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU pentru îndeplinirea 
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condițiilor de verificare a rezonabilității costurilor și a îmbunătățirii contractului 
standard de finanțare; 

⁻ Analizarea cauzelor de respingere a unui mare de proiecte în cadrul unor programe 
operaţionale (POS DRU, PO DCA, POS CCE). 

În cadrul proiectului “Sprijin pentru instituţiile implicate în sistemul de gestionare a IS 
în vederea îmbunătăţirii procedurilor de achiziţii publice”, ANRMAP a lansat în luna 
noiembrie 2012 achiziția publică pentru trei contracte de consultanță, cu termen de 
depunere a ofertelor 10 ianuarie 2013, informații mai detaliate fiind prezentate la secțiunea 
3.1.1 (axa prioritară 1). 
Prin proiectul “Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva 
impactului asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din IS”, s-a demarat 
realizarea unui raport care să cuprindă propuneri concrete de optimizare a mecanismelor 
existente având ca scop îmbunătăţirea cadrului naţional privind investiţiile prin analizarea 
legislaţiei naţionale relevante din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării 
proiectelor. 

În cadrul proiectului “Organizarea Centrului de Informare pentru IS şi asigurarea 
sprijinului pentru funcţionarea acestuia” se asigură help-desk general către beneficiari 
 și au fost organizate 2 evenimente naționale și 3 evenimente regionale referitoare la 
problematica IS, precum și 6 evenimente ad hoc. Unul din evenimentele ad hoc a vizat 
problematica conflictului de interese în achizițiile publice în contextul proiectelor finanțate 
 din instrumente structurale.   

Expertiză 
furnizată de 
instituțiile 
financiare 
internaționale 

Așa cum a fost prezentat în Raportul Anual de Implementare pentru POAT aferent anului 
2011, având în vedere stadiul absorbţiei IS în România, la recomandarea CE, Guvernul 
României a inițiat discuții cu instituţiile financiare internaţionale (Banca Europeană de 
Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Mondială) în 
scopul implementării unor măsuri de accelerare a absorbţiei și de pregătire a viitoarei 
perioade de programare 2014-2020. Costul privind furnizarea de expertiză este eligibil în 
cadrul POAT și al axelor prioritare de asistenţă tehnică.  

În urma identificării nevoilor de sprijin, un număr de 11 propuneri de proiecte pot fi finanțate 
din POAT. Dintre acestea 3 proiecte sunt în curs de implementare, iar 8 propuneri sunt în 
diferite faze de pregătire, urmând a fi contractate și demarate în 2013 (detalii sunt 
prezentate la pct.2.6.3). 

Rambursarea 
cheltuielilor 
salariale cu 
personalul 
implicat în 
coordonarea, 
gestionarea și 
controlul IS 

În scopul stimulării procesului de absorbție a IS, în anul 2009 s-a agreat cu CE ca, pentru 
perioada 2009-2011, POAT să fie utilizat pentru a acoperi resursele financiare necesare 
pentru ca instituțiile publice să poată menține majorarea salariilor pentru personalul care 
lucrează în domeniul IS (acordată în baza Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare). 

Această măsură a contribuit la menținerea acestei majorări și la asigurarea motivării 
personalului implicat în coordonarea, gestionarea și controlul IS, rambursările finale 
aferente acestor cheltuieli fiind efectuate în anul 2012. 

Având în vedere restricțiile bugetare care afectează în continuare bugetul de stat și 
necesitatea de a continua rambursarea acestor cheltuieli din POAT, precum și dificultățile 
întâmpinate pentru aceste proiecte în procesul de pregătire a cererilor de rambursare și de 
verificare a acestora, AM a propus Comisiei Europene, în 2011, simplificarea acestui 
proces prin schimbarea bazei de calcul eligibile din POAT cu venitul efectiv lucrat 
proporțional cu timpul de lucru în domeniul IS. CE a răspuns că măsura de rambursare a 
majorării salariale din POAT a fost agreată ca o măsură temporară în contextul crizei 
economice și financiare și că, având în vedere dificultățile cu care România se confruntă 
încă, este de acord în principiu cu extinderea acestei măsuri. 



 

Raportul Anual de Implementare 2012 pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică  
 

 

 17 

Totodată, CE a menționat că, în ceea ce privește modalitatea de implementare a acestei 
măsuri, regulile de management aferente implementării POAT și reglementările legale 
trebuie respectate.  

AM POAT a considerat răspunsul CE ca fiind unul pozitiv la propunerea făcută și a 
contractat, în perioada februarie-septembrie 2012, runda a doua de proiecte aferente 
rambursării cheltuielilor salariale efectuate în perioada 2012-2015, având la bază ca și 
cheltuială eligibilă, venitul efectiv lucrat în domeniul coordonării, gestionării și controlului IS. 

În noiembrie 2012, în contextul gradului redus de absorbție a IS, CE a condiționat 
finanțarea din POAT a acestor cheltuieli conform noii modalități propuse, de elaborarea și 
implementarea unui plan de îmbunătățire a capacității administrative pentru utilizarea 
fondurilor UE (considerând că s-a produs o neînțelegere cu privire la categoria de cheltuieli 
eligibile, partea română referindu-se la o parte din salariul de bază, iar CE interpretând 
eligibilitatea doar prin prisma majorării salariale). 

În acest context, CE a informat că este necesară modificarea textului POAT în vederea 
includerii finanțării salariilor pentru personalul de coordonare, gestionare și control al IS, cu 
condiția agreării și implementării planului de îmbunătățire a capacității 
administrative7, solicitând completarea textului POAT cu o serie de elemente din acest 
plan, precum elaborarea unor criterii de performanță pentru personalul implicat în 
gestionarea IS, stabilirea unor criterii specifice pentru recrutarea acestui personal, etc.  

În plus, așa cum este menționat la pct. 2.7.1 “Monitorizare”, în luna noiembrie 2012, CM 
POAT a aprobat modificarea POAT (în vederea clarificării eligibilității intervențiilor privind 
pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020) și o propunere de realocare și 
modificare a indicatorilor în cadrul POAT. Ca urmare a discuțiilor intervenite pe acest 
subiect, CE a solicitat transmiterea către AM POAT a unui pachet agregat a tuturor 
propunerilor de modificare a POAT, inclusiv cele deja aprobate de către membrii CM.  

Până la asumarea de către Guvern a planului de îmbunătățire a capacității administrative, 
elaborarea criteriilor de performanță și agrearea cu CE a modificării POAT, nici o propunere 
de modificare nu poate fi transmisă către CE. 

Având în vedere discuțiile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, CE a solicitat ca aplicațiile 
de plată aferente POAT să fie însoțite de confirmarea că aceste aplicații nu includ decât 
rambursarea majorării salariale.  

Întrucât determinarea majorării salariale conform procedurilor aferente primei runde 
proiecte 2009-2011 presupune un volum de documente și calcule pe de o parte extrem de 
greu de elaborat și pe de altă parte greu de verificat, AM POAT a suspendat primirea 
cererilor de rambursare pe aceste proiecte până la agrearea cu CE a unei modalități mai 
simple de aproximare a valorii eligibile a majorării salariale, discuțiile prelungindu-se în anul 
2013.  

Raportări prin 
intermediul SMIS 
 

Pe parcursul anului 2012 a fost asigurată funcționarea continuă a SMIS prin intermediul 
proiectului de comunicații “Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării 
SMIS de către instituţiile implicate în gestionarea IS” și totodată, în urma achiziției de 
echipamente finanțate în cadrul proiectului “Modernizare IT”, s-a îmbunătățit substanțial 
performanța bazei de date și s-a modernizat infrastructura SMIS, crescând disponibilitatea 
aplicației. Aceasta s-a tradus în utilizarea mai facilă a sistemului de către toți utilizatorii. 
Informațiile disponibile în SMIS au fost folosite pe parcursul anului 2012 pentru a acoperi 
cerințele de raportare, respectiv de verificare, care au devenit din ce în ce mai numeroase, 
dintre care enumerăm: 

 

                                                
7 Detalii privind planul de îmbunătățire a capacității administrative sunt prezentate la punctul 2.4.2. 
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⁻ La secțiunea “Rezultate” de pe site-ul www.fonduri-ue.ro se transferă automat din 
SMIS informații aferente proiectelor contractate; 

⁻ Din baza de date a SMIS s-au extras în diferite rapoarte informații, acestea 
contribuind la calculul corecțiilor forfetare aplicate de către ACP pe motive de 
achiziții publice, ca urmare a acceptării lor de către România la propunerea CE; 

⁻ Corespunzător informațiilor introduse de către AM/OI în sistem, au fost furnizate 
situațiile necesare în procesul de evaluare pe teme orizontale în cadrul proiectelor 
derulate pe parcursul anului. 

e-Coeziune Prin intermediul POAT a fost demarat încă din anul 2011 proiectul MySMIS. Acesta 
urmărește sprijinirea sistemului instituţional de gestionare şi implementare a IS din 
România, contribuind în mod direct la sporirea acurateţei, celerităţii şi transparenţei 
întregului proces de implementare a fondurilor. 

Prin caracteristicile sale, acesta răspunde principiilor enunțate de viitoarea politică e-
Coeziune, fiind conceput ca o aplicație conexă SMIS-CSNR orientată către beneficiari și 
potențialii beneficiari ai IS. 

MySMIS (ca și instrument de comunicare electronică dintre potențialul beneficiar, beneficiar 
și autorități) include principalele elemente specifice liniilor directoare din cadrul e-Coeziune, 
respectiv: 

⁻ semnătura electronică a fost implementată la transferul informațiilor între cele 2 
părți (solicitant/beneficiar și autoritate) și  au fost create premisele necesare pentru 
utilizarea semnăturii electronice extinse; 

⁻ confidențialitatea datelor e asigurată prin drepturile asociate profilelor specifice de 
utilizare, urmând  separarea funcțiilor aferente fluxului de date; 

⁻ autentificarea emitentului/generatorului de date, ca principiu subsecvent 
confidențialității, a fost dezvoltată utilizând în plus principiul interoperatibilității, prin 
crearea mecanismelor de validare încrucișată, cu bazele de date proprii ANAF și 
SMIS-CSNR;  

⁻ asigurarea pistei electronice de audit prin stocarea controlată însoțită de jurnalizare 
(log) a datelor; 

⁻ utilizarea unei singure surse de date “only-once encoding principle” a fost 
implementată la toate nivelurile sistemului, atât pentru datele statice de localizare și 
atribute specifice entităților cât și în ceea ce privește informațiile aparținând 
programelor operaționale și a proiectelor. Astfel, beneficiarul introduce informații 
doar o singură dată. 

⁻ integritatea și disponibilitatea sistemului a fost construită pe o infrastructură tehnică 
solidă, prin utilizarea extensivă a clusteringului, în vederea asigurării redundanței. În 
plus, infrastructura de comunicații utilizată pentru a pune la dispoziția utilizatorilor 
sistemul este cea deja utilizată de SMIS-CSNR, asigurându-se astfel securitatea 
necesară schimbului de date dintre entitățile utilizatoare ale sistemului; 

⁻ MySMIS își propune să faciliteze trecerea de la managementul documentelor pe 
hârtie la managementul informației electronice. 

Corelarea cu Strategia Lisabona  

Prin obiectivul său general, şi anume sprijinirea implementării eficace a IS în România, POAT contribuie 100% la 
atingerea obiectivelor Lisabona. Activităţile iniţiate în anii anteriori şi care au ca obiectiv facilitarea coordonării la 
nivel politic, operaţional şi tehnic, au continuat şi în 2012. În acest sens, poate fi menţionată activitatea Grupului 
Inter-ministerial pentru monitorizarea absorbţiei fondurilor europene, a Comitetului de Coordonare pentru Asistenţa 
Tehnică şi a Grupurilor de Lucru (acţiuni desfăşurate în vederea realizării sinergiei cu axele prioritare de asistenţa 
tehnică de la nivelul programelor operaţionale, în scopul îmbunătăţirii coordonării asistenţei tehnice), precum și 
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prin diverse reuniuni și întâlniri pentru clarificarea unor aspecte orizontale care intervin în implementarea IS și 
pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020.  

Coerenţa cu politicile comunitare în domeniul parteneriatului, egalităţii de şanse şi dezvoltării 
durabile  

Principiul parteneriatului a fost luat în considerare în cadrul întâlnirilor periodice ale Comitetului de Monitorizare 
din anul 2012, fiind prezenți reprezentaţi ai partenerilor socio-economici, ONG-urilor şi asociaţii ale autorităţilor 
publice locale, pe lângă cei ai instituţiilor implicate în coordonarea și gestionarea IS. Respectarea acestui principiu 
se reflectă în activităţile Comitetului de Monitorizare, în cadrul căruia este încurajată participarea activă a tuturor 
actorilor şi factorilor implicaţi. 
 

Egalitatea de şanse – În perioada iulie 2012 – aprilie 2013, MFE are în implementare, cu finanțare din POAT, 
contractul “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul 
aferent Instrumentelor Structurale din România”. Obiectivul general al acestei evaluări este de a realiza o analiză a 
modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în toate etapele programelor care implementează în 
România politica de coeziune a UE, politică co-finanțată prin FSE, FEDR şi prin FC.  
 

În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, luând în considerare specificitatea POAT, se estimează că activităţile 
întreprinse în cadrul proiectelor finanțate din POAT vor avea o influenţă neutră asupra acestei teme orizontale.  
 

2.2. Informaţii privind conformitatea cu dreptul comunitar 

Sistemul de management şi control POAT – recomandări şi acţiuni întreprinse 
Pe parcursul anului 2012, Autoritatea de Audit a efectuat două misiuni de audit la nivelul AM POAT, după cum 
urmează: 
În perioada 07.02-25.05.2012, s-a derulat misiunea de audit de operațiuni pentru cheltuielile certificate CE în 
intervalul 01.01.2011 – 31.12.2011 în cadrul POAT. Această misiune a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări 
rezonabile că sistemul de management și control instituit pentru POAT funcționează eficient astfel încât să ofere o 
asigurare rezonabilă că declarațiile de cheltuieli prezentate CE sunt corecte, iar tranzacțiile care stau la baza 
acestora sunt corecte, legale și regulamentare. 

În perioada 13.09-16.11.2012, a fost efectuată misiunea de audit de sistem ce a avut ca obiectiv obținerea 
unei asigurări rezonabile că sistemul de management și control al POAT funcționează eficient pentru a preveni 
erorile și neregulile și că, în cazul apariției acestora, sistemul acționează eficient în detectarea și corectarea lor. 
Recomandările emise în cadrul misiunii de audit și modul lor de implementare este prezentat în Anexa 1. 

De asemenea, în timpul misiunii de audit de sistem 2012 a fost identificată o neregulă pentru care Autoritatea de 
Audit a dispus luarea măsurilor prevăzute de OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora cu modificările și completările ulterioare. AM POAT a declanșat procedura de constatare în luna ianuarie 
2013 și a finalizat misiunea de constatare în 18.04.2013. 

În perioada 19.09.2011 – 23.09.2011 serviciile de audit ale CE au desfășurat la sediul AM POAT o misiune 
de audit privind controlul adecvat al gestionării (și, în special, aspecte legate de achiziții publice), proiectul de 
raport fiind primit în anul 2012. În luna octombrie 2012, AM POAT a primit raportul final al misiunii de audit, 
document în care nu au fost constatate nereguli cu impact financiar și nu au fost dispuse măsuri corective. 
Principalele constatări evidențiate în raportul de audit al CE și modul lor de implementare sunt prezentate de 
asemenea în Anexa 1.  

Ajutor de stat – nu se aplică în cazul POAT. 

Protecţia mediului – proiectele finanțate din POAT nu au incidență asupra mediului. 
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Achiziţiile publice  

În plus față de informațiile prezentate la pct. 2.1.6 “Analiză calitativă”, care au descris măsurile finanțate din POAT 
în acest domeniu, în continuare sunt prezentate principalele acțiuni întreprinse în anul 2012, la nivelul întregului 
Guvern, pentru contracararea efectelor negative şi îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice: 
⁻ Introducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi a Unităţii 

pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în 
sistemul de management şi control al IS, în vederea preluării responsabilităţii deciziilor pe care le-au luat în 
domeniul achiziţiilor publice. 

⁻ Implementarea recomandărilor studiului independent realizat la solicitarea DG Regio privind sistemul de 
achiziţii publice în România, prin crearea unui Grup de lucru interinstituţional coordonat de către MAEur 
(proces demarat în aprilie 2012). 

⁻ Identificarea unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a conflictului de interese pe segmentul de achiziţii 
publice stabilindu-se în acest sens o relaţionare cu instituţiile care au atribuţii pe acest palier, respectiv Agenţia 
Naţională de Integritate (ANI), Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului (ANRC) şi Departamentul de Luptă 
Anti-Fraudă (DLAF). Măsurile identificate au vizat atât modificarea unor proceduri la nivelul verificării cererilor 
de rambursare, diseminarea informaţiilor privind conflictul de interese, precum şi consultarea cu instituţii 
financiare internaționale pentru identificarea unor măsuri optime, aplicabile în context românesc.  

⁻ Standardizarea documentaţiilor de atribuire şi a contractelor de achiziţie în anumite domenii cheie:  
 În sectorul mediu, documentaţiile de atribuire standardizate pentru domeniile apă şi deşeuri au fost 

aprobate prin Ordin comun MMP/ANRMAP (nr. 2266/335 din 6 iunie 2012). 
 În sectorul transporturi, documentaţiile de atribuire standardizate pentru autostrăzi şi drumuri naţionale, 

care utilizează condiţiile contractuale FIDIC (Carte roşie şi Carte galbenă) au fost aprobate prin Ordin 
ANRMAP 138/2012 din 09/04/2012 (publicat în Monitorul Oficial nr. 324 din 14/05/2012). 

 Alte domenii prioritare identificate pentru standardizare: servicii de evaluare a proiectelor, servicii de 
elaborare proiecte, servicii de instruire, servicii de reabilitare clădiri, servicii de consultanţă pentru 
strategii de reformă a administraţiei publice, elaborare şi furnizare de sisteme informatice şi de 
comunicaţii integrate. 

În ceea ce privește POAT, în anul 2012, AM a continuat verificarea conformității cu legislaţia UE şi cea naţională 
privind achiziţiile publice în procesul de verificare a cererilor de rambursare. Aceste verificări au fost urmate de 
controale pe bază de eşantion efectuate de către ACP și AA. În urma controalelor s-au constatat 2 cazuri de 
încălcări ale regulilor privind achiziţiile publice în cadrul POAT (unul din ele afectând două proiecte), în urma 
cărora au fost aplicate corecții de 25%, în valoare totală de 192.665 euro. Aceste nereguli au fost datorate utilizării 
de către beneficiari a unor criterii de calificare și selecție considerate restrictive, respectiv încălcarea principiilor de 
transparență și tratament legal.  

În vederea îmbunătățirii procesului de detectare a neregulilor intervenite ca urmare a încălcării legislației privind 
achizițiile publice, AM POAT a transpus în procedura de lucru, în luna decembrie 2012, următoarele liste și 
instrucțiuni: 
⁻ Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă în cazul derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică; 
⁻ Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de OUG nr.34/2006;  
⁻ Instrucțiunea de completare a listei de verificare a procedurilor de atribuire a contratelor de achiziție publică, a 

contratelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de OUG 
nr.34/2006; 

⁻ Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului; 
⁻ Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse în Anexa 2b a OUG nr. 34/2006; 
⁻ Instrucțiuni de completare a Listei de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse în 

Anexa 2b a OUG nr. 34/2006. 
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2.3. Probleme importante întâlnite şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Descrierea 
problemei 
importante întâlnite 

1. Capacitatea limitată a principalilor beneficiari în ceea ce priveşte pregătirea contractelor 
de achiziţie publică de asistenţă tehnică, atât din punct de vedere al cunoştinţelor 
specifice cât şi al numărului redus de personal (supraîncărcare cu sarcini) 

Măsuri adoptate 
pentru rezolvarea 
problemei 

Pentru a soluţiona această problemă, AM POAT şi ACIS au adoptat, în anii anteriori, o serie 
de măsuri care au continuat în 2012 în vederea sprijinirii principalilor beneficiari (ACIS și 
structurile din cadrul acesteia).  

Astfel, în 2012, ACIS a primit în continuare sprijin prin contractul de servicii „Sprijin în 
continuare pentru funcţionarea ACIS şi AM POAT” pentru pregătirea documentaţiilor de 
atribuire și a proiectelor aferente.  

Stadiul la 31 
decembrie 2012 

Măsurile luate au condus la o îmbunătățire a activității ACIS de derulare a achizițiilor 
publice, dar s-a înregistrat un număr limitat de proceduri lansate în 2012, datorită încărcării 
cu alte sarcini la nivel ACIS. De asemenea, activitatea Biroului de Pregătire a Proiectelor şi 
Achiziţii Publice a fost încărcată de numărul mare de contracte subsecvente lansate în 
cadrul acordurilor cadru încheiate anterior anului 2012.  

Măsuri planificate 
pentru 2013 

 La sfârșitul anului 2012 a fost lansată o nouă procedură de achiziții pentru un contract 
de sprijin pentru AM POAT și minister în realizarea funcțiilor de coordonare a IS, în care 
a fost inclusă din nou o componentă de sprijin în domeniul achizițiilor publice pentru 
Biroul de Pregătire a Proiectelor şi Achiziţii Publice (BPPAP), iar în cadrul 
componentelor specifice anumitor activități, sprijin pentru identificarea și managementul 
contractelor de asistență tehnică.  

 Au fost organizate cursuri de instruire în domeniul achiziţiilor publice pentru beneficiarii 
POAT (cel de-al doilea contract de achiziţie publică finanţat din POAT a fost atribuit și 
urmează a fi semnat în 2013). 

 

Descrierea 
problemei 
importante întâlnite 

2. Lipsa unor standarde şi metodologii unitare de aplicare a legislaţiei din domeniul 
achiziţiilor publice  

Măsuri adoptate 
pentru rezolvarea 
problemei 

În decursul anului 2012 au fost adoptate o serie de măsuri în scopul soluţionării problemei 
identificate, după cum urmează: 
 A început implementarea efectivă a proiectului ANRMAP, din cadrul POAT “Sprijin 

pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării 
sistemului de achiziţii publice”; 

 Pregătirea de către ANRMAP a unor instrucţiuni pentru autorităţile contractante; Astfel, 
a fost elaborat un proiect de Instrucțiune privind formularea criteriilor/cerințelor de 
calificare privind experiența personalului de conducere și a persoanelor implicate în 
derularea contractului de achiziție publică (experților), care va fi finalizat în 2013; 

 În sprijinul autorităților contractante, a fost elaborată și încărcată pe site-ul ANRMAP 
(www.anrmap.ro) Fișa de date a achiziției, prin Notificarea nr. 85 din 22.06.2012, ce 
conține modalitatea de formulare a cerințelor de calificare astfel încât acestea să fie în 
concordanță cu prevederile legale în vigoare și să respecte principiul proporționalității, 
precum și modalitatea în care documentațiile de atribuire sunt evaluate de ANRMAP în 
activitatea de verificare ex-ante. 

 Pregătirea unor modele de criterii de calificare şi selecţie pentru servicii de consultanţă 
şi documentaţii de atribuire în diferite domenii (oferirea de servicii help desk destinate 
beneficiarilor, dezvoltarea de campanii media etc.), cu sprijinul Facilităţii de Asistenţă 
Tehnică. 

 Organizarea de către ANRMAP a mai multor întâlniri între Autorităţile de Management, 
ACIS şi factorii responsabili pe probleme legate de achiziţiile publice (ANRMAP, 
UCVAP, CNSC) în scopul identificării soluţiilor de îmbunătăţire a procesului de achiziţii 
publice, începând să se elaboreze ghiduri și instrucțiuni. 
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Stadiul la 31 
decembrie 2012 

Rezultatele măsurilor adoptate încep să fie vizibile, dar trebuie întreprinse eforturi în 
continuare pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu şi îmbunătăţirea eficienţei în 
ansamblu a IS.  

Măsuri planificate 
pentru 2013 

 Realizarea de către ANRMAP, cu finanțare din POAT, a “Codului achizițiilor publice din 
România”, care va cuprinde legislația națională și legislația europeană în domeniul 
achizițiilor publice, în trasabilitatea lor; 

 Finalizarea de către ANRMAP a ”Ghidului privind principalele riscuri identificate în 
domeniul achiziţiilor publice şi recomandările CE ce trebuie urmate de AM/OI în 
procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice”; 

 Aprobarea şi diseminarea de către ANRMAP a instrucțiunii privind formularea 
criteriilor/cerințelor de calificare privind experiența personalului de conducere și a 
persoanelor implicate în derularea contractului de achiziție publică (experților); 

 Finalizarea de către ANRMAP a instrucțiunilor cu privire la aplicarea procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în condițiile prevăzute 
la art. 122 lit. i) şi art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (21) din OUG nr. 34/2006; 

 Elaborarea de către ANRMAP a unei instrucțiuni cu privire la factorii de evaluare utilizați 
în mod eronat de către autoritățile contractante; 

 Realizarea de către ANRMAP, cu finanțare din POAT, a următoarelor 
ghiduri/instrucțiuni: 

⁻ Impactul criteriilor de calificare și selecție în atribuirea contractelor de achiziție 
publică, 

⁻ Utilizarea/alegerea factorilor de evaluare - avantaje și dezavantaje în 
desfășurarea procedurilor de achiziție publică, 

⁻ Conflictul de interese din perspectiva procedurilor de achiziție publică, 
⁻ Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 
⁻ Acordul-cadru; 

 Continuarea de către ANRMAP a procesului de standardizare a documentaţiilor de 
atribuire; 

 Realizarea unei analize periodice la nivelul ANRMAP cu privire la deciziile CNSC prin 
care s-au dispus măsuri de remediere a actelor ce afectează procedura de atribuire a 
contractului de achiziție publică, cât și deciziile CNSC prin care s-a dispus anularea 
procedurii, cu privire la aspectele ce au făcut obiectul verificării ex-ante a ANRMAP; 

 Depunerea în cadrul POAT a unui proiect CNSC având ca obiectiv ”Îmbunătăţirea 
managementului la nivel CNSC aferent competenţelor specifice legate de 
implementarea cu succes a proiectelor susţinute din IS bazate pe eficientizarea 
procesului de achiziţii publice”. 

 

2.4. Modificări în contextul implementării Programului Operaţional Asistenţă Tehnică  

Având în vedere nivelul scăzut de absorbție, în scopul asigurării sprijinului politic necesar pentru coordonarea 
eficientă a IS, la sfârşitul lunii septembrie 2011 a fost înfiinţat MAEur, ACIS şi AM POAT fiind transferate sub 
autoritatea acestuia. Obiectivul general al MAEur a fost impulsionarea absorbţiei IS, iar MAEur s-a concentrat în 
anul 2012 pe remedierea problemelor identificate de către auditorii CE în domeniul achiziţiilor publice, 
simplificarea şi accelerarea procedurilor privind verificarea şi rambursarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, 
îmbunătăţirea exactităţii şi corectitudinii, precum şi asigurarea unui nivel înalt de transparenţă în utilizarea 
fondurilor, îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile responsabile şi beneficiarii proiectelor etc.  

În scopul întăririi suplimentare a rolului de coordonator al IS, MAEur s-a reorganizat în urma alegerilor 
parlamentare din luna decembrie 2012, în MFE, prin preluarea ACIS (inclusiv AM POAT) și a personalului 
Autorității de Management Ex-ISPA şi a Oficiului de Plăți și Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice, cu vastă experiență în gestionarea fondurilor europene.  
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Prin OUG nr. 6/29.01.2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr. 96/22.12.2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, MFE a 
obţinut puteri sporite prin posibilitatea emiterii de ordine şi instrucţiuni, în comun cu ordonatorii principali de credite 
responsabili, ordine şi instrucţiuni care sunt obligatorii pentru structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care 
au ca obiect de activitate coordonarea şi gestionarea fondurilor europene. 

Totodată, în cadrul MFE structura de monitorizare a fost întărită prin crearea de direcții specializate dedicate 
fiecărui program operațional în parte, urmând ca începând cu anul 2013 monitorizarea să fie abordată pro-activ, 
prin evaluări exacte ale blocajelor şi propuneri de soluții imediate. Astfel, atribuțiile de coordonare a IS sunt 
realizate prin intermediul următoarelor direcții/direcții generale din cadrul MFE:  

⁻ Unitatea de Analiză, Programare și Evaluare  

⁻ Direcția Coordonare Sistem  

⁻ Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore care cuprinde Unitatea 
Coordonare POS Mediu și Unitatea Coordonare POS Transport, 

⁻ Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe Resurse Umane care cuprinde Unitatea 
Coordonare POS DRU și Unitatea Coordonare PO DCA, 

⁻ Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe Mediu de Afaceri și Investiții care cuprinde 
Unitatea Coordonare POS CCE și Unitatea Coordonare POR. 

2.4.1. Coordonarea Instrumentelor Structurale  

Pe parcursul anului 2012 principalele activități realizate pentru coordonarea IS au vizat:  

Măsuri pentru creşterea capacităţii administrative a structurilor de management a fondurilor europene 
⁻ Guvernul a aprobat în decembrie 2011 şi ianuarie 2012 ocuparea prin concurs a unui număr de 100 de posturi 

vacante şi alocarea unui număr de 154 de posturi din cadrul ministerelor cu rol în managementul programelor 
finanţate din IS către structurile de management ale acestor programe; 

⁻ MAEur a coordonat activitatea grupului de lucru interinstituţional pentru identificarea soluţiei legislative în 
vederea uniformizării nivelului de salarizare a personalului din sistemul de management al fondurilor 
structurale şi de coeziune, până la data de 31 decembrie 2012 neputând fi pusă în practică vreo măsură în 
acest sens.  

Îmbunătăţirea sistemului de verificare a achiziţiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanţate din IS  
⁻ Uniformizarea procesului de verificare a procedurilor de achiziţii publice la nivelul autorităţilor de management 

(prin introducerea listelor unitare de verificare) şi concentrarea verificărilor pe zonele cu risc major;  
⁻ Coordonarea procesului de întărire a capacităţii administrative la nivelul AM/OI, pentru conştientizarea 

riscurilor care grevează achiziţiile publice, prin intermediul instruirilor pregătite împreună cu ANRMAP şi 
finanţate din POAT; 

⁻ Coordonarea procesului de creare a unui mecanism eficient de verificare a procedurilor de achiziţie publică în 
scopul detectării şi prevenirii conflictelor de interese; 

⁻ Crearea mecanismului de verificare ex-post a conflictului de interese/fraudelor și implementarea la nivelul 
tuturor programelor operaționale, în scopul întăririi sistemului de management și control;  

⁻ MAEur a condus/coordonat activităţile autorităţilor române în cadrul grupului de lucru pentru implementarea 
recomandărilor raportului Deloitte privind sistemul de achiziţii publice în România, prin coordonarea 
consultărilor între instituţiile relevante și elaborarea planului de acţiune transmis CE; 

⁻ Uniformizarea şi simplificarea procedurii de achiziţii la nivelul beneficiarilor privaţi pentru evitarea unor abordări 
diferenţiate de la un program operaţional al altul şi reducerea în acest fel a riscului unor nereguli. 
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Introducerea eligibilităţii TVA nedeductibil din IS 
⁻ MAEur a modificat cadrul legal (HG nr. 759/2007) privind cheltuielile eligibile, pentru ca TVA-ul nedeductibil  

aferent proiectelor finanţate din IS să devină eligibil spre decontare din fondurile europene structurale şi de 
coeziune. 

Acțiuni întreprinse în vederea reluării plăţilor pentru programele operaţionale afectate de avertizare/ 
măsuri de întrerupere/presuspendare 

- Elaborarea împreună cu ACP a metodologiei de calcul pentru corecțiile forfetare;  

- Facilitarea extragerii informațiilor necesare calculării corecțiilor forfetare din SMIS;  

- Demersuri susținute în scopul îndeplinirii măsurilor solicitate de CE de creare a unui mecanism de verificare 
ex-ante a conflictului de interese pe achizițiile publice. 

Îmbunătăţirea cadrului legal privind fluxurile financiare în cadrul programelor operaţionale finanţate din IS 
⁻  Introducerea obligativităţii respectării unui termen de 45 de zile pentru procesarea de către autorităţile de 

management a cererilor de rambursare a cheltuielilor depuse de beneficiari; 
⁻ Stabilirea unor reguli mai clare privind acordarea şi recuperarea pre-finanţării. 

Măsuri pentru creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor europene  
⁻ Elaborarea unei liste conţinând 150 de proiecte considerate prioritare şi de importanţă strategică, finanţate din 

IS, a căror implementare în actuala perioadă de programare 2007-2013 a fost asumată de Guvern. Informaţii 
referitoare la stadiul implementării acestor proiecte au fost publicate lunar pe site-ul MAEur, asigurând astfel o 
informare permanentă a publicului larg în legătură cu derularea proiectelor; 

⁻ Instruirea personalului din sistemul de management şi control al fondurilor şi conştientizare la nivelul 
beneficiarilor proiectelor în domeniul conflictelor de interese ce pot să apară în implementarea proiectelor cu 
finanţare europeană. MAEur a demarat două proiecte finanţate din POAT, care vizează instruirea unitară a 
personalului din sistem cu privire la aplicarea procedurilor de lucru revizuite pe linia identificării conflictelor de 
interese în procesul de verificare şi control și realizarea unei campanii de conştientizare la nivelul beneficiarilor 
cu privire la măsurile de prevenire şi depistare a conflictelor de interese.   

Demararea procesului de consultare publică privind elaborarea documentelor de programare pentru 
politica de coeziune în intervalul 2014-2020 
⁻ Elaborarea unui set de orientări metodologice privind stabilirea liniilor directoare pentru procesul de 

programare a fondurilor europene nerambursabile, astfel încât să se asigure o coordonare coerentă şi unitară 
a procesului de elaborare a documentelor de programare pentru 2014-2020;  

⁻ Organizarea şi operaţionalizarea cadrului partenerial pentru procesul de programare, prin constituirea 
Comitetelor Consultative şi a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), organizarea 
primelor întâlniri şi stabilirea calendarului detaliat de lucru. Pe baza activităților desfășurate la nivelul acestor 
comitete și a grupurilor de lucru aflate în coordonare, au fost elaborate primele analize socio-economice 
sectoriale, urmând ca activitatea structurilor parteneriale să continue cu identificarea priorităților de dezvoltare 
ce urmează a fi propuse spre finanțare din fonduri europene în perioada 2014-2020; 

⁻ Elaborarea şi demararea implementării unor proiecte de asistenţă tehnică care sprijină, prin rezultatele 
furnizate, procesul de programare pe diverse paliere (studii pentru furnizarea unor informaţii detaliate la nivelul 
unor sectoare/subdomenii, elaborarea unor strategii sectoriale, pregătirea portofoliului de proiecte etc.); 

⁻ Inițierea unui dialog permanent cu instituțiile responsabile de elaborarea strategiilor sectoriale și de îndeplinire 
a condiționalităților ex-ante, în vederea identificării soluțiilor optime pentru realizarea acestora. 

2.4.2. Planul de Măsuri Prioritare  

Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a IS (PMP), aprobat de Guvern în aprilie 
2011, a fost rezultatul unui proces de consultare cu CE, pe baza analizei efectuate de ACIS în luna ianuarie 2011 
privind problemele şi obstacolele identificate în implementarea PO. 
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Măsurile prevăzute în PMP au fost subsumate în 7 direcţii de acţiune ce vizau managementul ciclului de proiect, 
aspecte financiare, procedurile de achiziţie publică şi contractele de achiziţie, abordarea activităţilor de control şi 
audit, influenţa instituţiilor şi procedurilor externe, capacitatea administrativă, capacitatea beneficiarilor. 

Conform angajamentelor asumate, ACIS a monitorizat aplicarea măsurilor din PMP şi a raportat trimestrial CE 
progresele înregistrate. Rapoartele au evidenţiat faptul că nu s-au înregistrat progrese importante în aplicarea 
acelor măsuri cu impact imediat asupra ritmului implementării, în condiţiile în care, în paralel cu transpunerea 
măsurilor din plan, au apărut blocajele şi cerinţele CE legate de procesul de verificare şi control al achiziţiilor 
publice, ceea ce a impus concentrarea eforturilor aproape exclusiv pe măsurile vizând remedierea deficienţelor 
constatate în această direcţie. 

În ianuarie 2012, MAEur a revizuit PMP, reconsiderând măsurile care nu au produs impact şi introducând alte 
măsuri considerate a răspunde mai adecvat obiectivelor propuse. 

CE a apreciat această actualizare a PMP şi a recunoscut totodată eforturile întreprinse de autorităţile române 
pentru îndeplinirea, în primul semestru al anului 2012, a acelor angajamente asumate pentru remedierea 
deficienţelor în funcţionarea sistemelor de management şi control în implementarea programelor operaţionale. 
Îndeplinirea acestui set de măsuri a trecut în prim-planul activităţilor, înregistrându-se astfel întârzieri în aplicarea 
celorlalte măsuri din PMP, la termenele şi în condiţiile prevăzute. 

CE a recomandat constant ca atenţia în implementarea PMP să se concentreze pe cele trei măsuri prioritare a 
căror aplicare a fost mult întârziată: simplificarea procedurilor, cu accent pe procedura de verificare a cererilor de 
rambursare, standardizarea documentelor privind achiziţiile publice în anumite domenii şi întărirea capacităţii 
administrative a autorităţilor de management şi a beneficiarilor.   

În discuţiile care au avut loc în luna iulie 2012, CE a reiterat insatisfacţia în legătură cu progresele limitate ale 
implementării PMP. Ca răspuns, MAEur a elaborat, în completarea PMP, un instrument intitulat tablou de bord, 
menit să ofere în fiecare moment o imagine clară a problemelor/blocajelor din sistem, identificate nu numai la nivel 
de PO, ci până jos, la nivel de DMI/operaţiune, pe tot ciclul de management al proiectului, de la lansarea apelurilor 
de proiecte la finalizarea implementării.  

Practic, instrumentul tablou de bord transpune informațiile care stau la baza analizelor rezultate din monitorizarea 
permanentă realizată de ACIS cu sprijinul autorităţilor de management.    

Acest instrument completează PMP, în sensul că măsurile orizontale prevăzute în plan pot fi ajustate mai bine 
problemelor specifice ale fiecărui program operaţional.  

O altă direcţie de acţiune asupra căreia s-au concentrat eforturile la sfârşitul anului 2012 a vizat creşterea şi 
uniformizarea nivelului de salarizare a personalului din sistem, ca o măsură care poate conduce pe termen mediu 
şi lung la o stabilitate mai mare şi la creşterea capacităţii acestor structuri de a răspunde cerinţelor implementării 
programelor operaţionale. Măsura este cu atât mai importantă în perspectiva construirii sistemului care va 
implementa fondurile UE în următoarea perioadă de programare 2014-2020. 

Măsurile referitoare la nivelul de salarizare al personalului care lucrează în sistemul de gestiune a fondurilor 
europene trebuie corelate cu un ansamblu de indicatori de performanţă la nivelul fiecărei structuri şi la nivel 
individual, astfel încât să se asigure o creştere efectivă a capacităţii administrative.  

În acest scop, MAEur a demarat negocierile cu Comisia Europeană pe marginea unui plan de acţiuni pe termen 
scurt şi mediu care să acopere toate aspectele legate de performanţa sistemului de management al fondurilor 
europene: categorie unitară de structuri, cu proceduri operaţionale coerente, categorie unică de personal, sistem 
unitar de recrutare, promovare, salarizare, pe bază de indicatori de performanţă. 

O primă versiune a acestui plan a fost elaborată de ACIS în decembrie 2012, care a fost structurată pe 
următoarele obiective: 
⁻ Îmbunătăţirea funcţionării structurilor implicate în managementul fondurilor UE; 
⁻ Dezvoltarea managementului resurselor umane din structurile implicate în managementul fondurilor UE; 
⁻ Îmbunătățirea capacității administrative a structurilor implicate în implementarea proiectelor din administrația 

publică; 
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⁻ Dezvoltarea administrației publice prin îmbunătățirea procesului de planificare și elaborare a politicilor publice. 

Recomandările Comisiei Europene pe marginea planului au vizat: 
⁻ Departajarea măsurilor, astfel încât să fie evidenţiate distinct măsurile pe termen scurt, de cele pe termen 

mediu şi pentru viitoarea perioadă de programare; 
⁻ Includerea în plan a acelor măsuri din PMP în curs de implementare/neimplementate care au impact imediat 

asupra absorbţiei fondurilor. 

În contextul reorganizării Guvernului din decembrie 2012, Ministerul Fondurilor Europene a preluat atribuţiile 
MAEur în domeniul coordonării implementării IS în România şi în acest context a continuat dialogul privind planul 
de întărire a capacităţii administrative care urmează să fie finalizat la începutul anului 2013. 

2.5. Modificări importante în sensul Articolului 57 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006  

Nu se aplică. 

2.6. Complementaritatea cu alte instrumente 

2.6.1. Stabilirea unui mecanism de evitare a dublei finanţări şi de verificare a 
complementarităţii între diferite mecanisme de finanţare publică a proiectelor  

Așa cum s-a menționat în raportul anual de implementare anterior, ACIS și-a propus să dezvolte un mecanism de 
asigurare a evitării suprapunerilor în finanţarea publică a proiectelor şi de verificare a complementarităţii diverselor 
mecanisme de finanţare publică a proiectelor.    

În acest scop, ACIS a depus, în data de 20 iunie 2012, o aplicație în cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică (FAT) 
finanţată din POAT, care a fost aprobată în data de 30.07.2012. Licitația subsecventă pentru contractul de 
achiziție publică a lansat în data de 27.09.2012 în cadrul lotului 1 a acordului cadru prin care se implementează 
FAT iar în data de 19.11.2012 rezultatele procedurii de atribuire au fost comunicate ofertanților, la data de 
31.12.2012 contractul fiind pe circuitul de avizare în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea semnării.  

2.6.2. Coordonarea între AT POAT şi axele de AT din cadrul altor Programe Operaţionale  

Mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice a continuat să funcţioneze şi pe parcursul anului 2012, prin 
organizarea reuniunilor trimestriale ale Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) și întâlniri ale 
diferitelor Grupuri de Lucru pe probleme specifice/tematice de asistenţă tehnică (GL Evaluare, GL Monitorizarea 
Programelor Operaționale, GL Comunicarea IS). Cel mai activ GL în anul 2012 a fost GL Evaluare care a 
beneficiat de sprijin în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul 
Autorităţilor de Management şi ACIS”, finanțat din POAT.  

În plus, pe parcursul anului 2012 a fost aprobat și pus în practică cadrul partenerial pentru programarea fondurilor 
europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive 2014-2020, prin înființarea Comitetului 
Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat care asigură coordonarea cadrului partenerial la nivel naţional 
și a 12 Comitete Consultative Tematice care sunt structurile parteneriale cu rol consultativ la nivel naţional şi 
regional, pe următoarele domenii: 

1. Transport 
2. Mediu şi Schimbări Climatice 
3. Competitivitate 
4. Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
5. Turism, Cultură, Patrimoniul Cultural 
6. Administraţie şi Bună Guvernanţă 
7. Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit 
8. Educaţie  
9. Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale 
10. Servicii de sănătate 
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11. Dezvoltarea Regională 
12. Coeziunea Teritorială 

În ceea ce privește asistența tehnică, Comitetul Consultativ Tematic relevant este Administrație și Bună 
Guvernanță, care a fost constituit în luna august 2012. Astfel, în cel de-al doilea semestru al anului 2012, acest 
comitet și-a desfășurat activitatea atât în plen, prin organizarea a două reuniuni (august și octombrie), cât şi prin 
înființarea și funcționarea a patru Grupuri de lucru, respectiv: 

⁻ GL Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
⁻ GL Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului 
⁻ GL Administraţie Publică 
⁻ GL Asistenţă Tehnică 

GL Asistență Tehnică, constituit în scopul de a contribui la elaborarea a documentelor de programare 2014-2020 
din prisma programării asistenței tehnice, a fost creat prin extinderea Comitetului de Coordonare a Asistenței 
Tehnice, astfel încât să cuprindă și reprezentanți ai Organismelor Intermediare, AM PNDR, AM PO Pescuit, 
asociații ale autorităților publice locale și reprezentanți ai societății civile.  

Până la sfârșitul anului 2012, cu sprijinul GL Asistență Tehnică s-a făcut o inventariere a proiectelor de asistență 
tehnică aflate în implementare sau planificate pentru pregătirea următoarei perioade de programare și s-a elaborat 
analiza aferentă programării asistenței tehnice din Cadrul Strategic Comun pentru perioada 2014-2020. În cadrul 
acestei analize, pe baza dificultăților întâmpinate în implementare în perioada 2007-2013, precum și a estimărilor 
cu privire la necesarul de asistență aferent următoarei perioade de programare, au fost identificate patru direcții 
majore de utilizare a asistenței tehnice, după cum urmează: 

1. Resursele umane implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor CSC – inclusiv 
formarea personalului din aceste structuri 

2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul 
și controlul fondurilor CSC, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS  

3. Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea implementării proiectelor finanțate din fondurilor 
CSC  

4. Activitatea de informare și asigurarea comunicării referitoare la fondurile CSC 

Aceste direcții de intervenție a asistenței tehnice urmează să fie dezvoltate în cadrul documentelor de programare 
pe parcursul anului 2013, în funcție de arhitectura și dimensiunea programelor operaționale care vor fi agreate la 
nivel național.  

2.6.3. Utilizarea expertizei instituţiilor financiare internaţionale în scopul îmbunătăţirii 
absorbţiei IS 

Pe parcursul anului 2012 a fost creat cadrul general de cooperare cu aceste instituții, prin semnarea de către 
Guvernul României a Memorandumurilor de Înțelegere cu Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, în 
data de 26 ianuarie 2012, și a Acordului de Cooperare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în 
data de 21 noiembrie 2012.  

În vederea coordonării expertizei IFI, finanțate din POAT și Axele Prioritare de Asistență Tehnică ale 
Programelor Operaționale, în anul 2012 Ministerul Afacerilor Europene a pus în practică un mecanism de 
coordonare, pe două paliere:  
⁻ la nivel tehnic, prin monitorizarea lunară a stadiului fiecărui proiect în parte, precum și prin întâlniri 

trimestriale cu toate părțile interesate, în cadrul CCAT.  
⁻ la nivel înalt, prin organizarea de reuniuni bianuale, cu participarea miniștrilor care coordonează 

autoritățile de management sau structurile care vor beneficia de expertiză, precum și a reprezentanților 
instituţiilor financiare internaţionale și ai Comisiei Europene. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc în data 
de 21 noiembrie 2012.  

În ceea ce privește acordurile de servicii subsecvente încheiate până la sfârșitul anului 2012 în baza 
Memorandumurilor mai sus menționate, au fost semnate 7 acorduri de servicii cu Banca Mondială și 1 acord de 
servicii cu BEI, în valoare totală de 4,4 milioane euro, pentru următoarele proiecte: 
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Expertiza Băncii Mondiale 
⁻ Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării 

proiectelor finanţate din IS (buget: 781.200 euro; beneficiar ACIS; finanțare POAT; semnare 27 iunie 
2012; durată: 9 luni) 

⁻ Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest (buget: 711.032 euro; 
beneficiar ADR Vest; finanțare POAT; semnare 30 august 2012; durată: 9 luni) 

⁻ Servicii pentru consolidarea capacităţii de amenajare a teritoriului ca o condiţie prealabilă pentru 
dezvoltare urbană (buget: 574.525 euro; beneficiar MDRAP/Direcția Generală Dezvoltare Teritorială; 
finanțare POAT, 26 septembrie 2012; durată: 12 luni) 

⁻ Creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru polii de creştere (buget: 
688.525 euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare Axa AT POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 
12 luni) 

⁻ Propunerea unor viitoare modele de selecţie a proiectelor, orientate pe strategiile de dezvoltare, 
obiectivele şi indicatorii de program (buget: 593.400 euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare Axa AT 
POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 15 luni) 

⁻ Facilitarea comunicării şi colaborării între Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare şi 
încurajarea sprijinului direct şi proactiv pentru beneficiari (Buget: 380.000 euro; beneficiar MDRAP/AM 
POR; finanțare Axa AT POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 13 luni) 

⁻ Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate (Buget: 454.275 
euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare Axa AT POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 10 luni) 

Banca Europeană de Investiții 
⁻ Sprijin instituțional pentru Autoritatea de Management POS Transport, orientat în principal către revizuirea 

sistemului de management și organizării interne (buget: 172.500 euro; beneficiar AM POS Transport; 
finanțare Axa AT POS Transport; 16 noiembrie 2012; durată: 8 luni de la semnarea contractului cu 
consultantul contractat de BEI, planificată pentru luna martie 2013). 

În plus, au mai fost identificate 25 de propuneri pentru expertiza IFI, după cum urmează: Banca Mondială (14 
propuneri), BERD (7 propuneri) și BEI (4 propuneri). La data de 31 decembrie 2012 aceste propuneri erau fie în 
curs de clarificare, fie în diverse faze de pregătire a termenilor de referință/acordurilor de servicii, urmând ca 
punerea lor în practică să se realizeze pe parcursul anului 2013. 

Totodată, pentru alte 11 propuneri identificate pentru colaborarea cu instituţiile financiare internaţionale a fost 
agreată expertiza cu JASPERS, până la data de 31.12.2012 fiind agreate și introduse în Planul de Acțiune 
JASPERS 2012 un număr de 8 proiecte. 

2.7. Monitorizare şi evaluare 

2.7.1. Monitorizare 

Sistemul de monitorizare POAT  

În 2012 nu s-au înregistrat modificări în sistemul de monitorizare POAT. În ceea ce priveşte informaţiile 
înregistrate în SMIS pentru POAT, acestea sunt actualizate în proporţie de 100%, atât în ceea ce priveşte 
colectarea datelor privind proiectele (cereri de finanţare, proiecte aprobate şi contracte semnate), cât şi cu privire 
la cererile de rambursare şi declaraţiile de cheltuieli trimise la ACP.  

Introducerea de date a fost sprijinită de către ACIS prin intermediul proiectului “Sprijin pentru actualizarea 
informaţiilor în SMIS”, finanţat din POAT, în cadrul căruia au fost înregistrate 24 de cereri de rambursare pentru 
AM POAT. 

Comitetul de Monitorizare POAT 

În anul 2012 au avut loc două întâlniri ale Comitetului de Monitorizare POAT, în 13 iunie, respectiv 14 noiembrie 
2012, ambele axându-se pe analizarea stadiului implementării programului, informarea cu privire la stadiul 
asigurării funcționării SMIS, coordonarea asistenței tehnice (inclusiv expertiza IFI), stadiul implementării PMP (în 
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special a măsurilor de simplificare şi de întărire a capacităţii sistemului de coordonare, gestiune şi control al IS), 
evaluare și comunicare, planificarea asistenței tehnice pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020. 

În timpul celor două întâlniri desfăşurate în anul 2012, membrii şi observatorii Comitetului de Monitorizare au fost 
implicaţi în dezbaterea problemelor legate de implementarea programului, şi au făcut recomandări AM în vederea 
îmbunătăţirii stadiului de implementare a POAT. Analizarea modului în care deciziile și recomandările de la fiecare 
reuniune a CM au fost puse în practică sunt analizate cu ocazia reuniunii următoare.  

În plus, la reuniunea din 14 noiembrie 2012, CM POAT a analizat și aprobat următoarele două propuneri: 

A. Modificarea POAT în vederea clarificării eligibilității intervențiilor privind pregătirea următoarei 
perioade de programare 2014-2020 

În vederea clarificării pregătirilor eligibile pentru perioada următoare de programare 2014-2020, s-a aprobat 
modificarea textului POAT prin adăugarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondului 
European Maritim pentru Pescuit la prevederea care vizează pregătirile intervențiilor 2014-2020 (textul POAT așa 
cum a fost aprobat în 2007 viza numai Fondurile Structurale și de Coeziune). O clarificare similară a fost solicitată 
și pentru asigurarea eligibilității evaluărilor ex-ante pentru documentele programatice și alte documente care 
fundamentează următoarea perioadă de programare. 

B. Propunere de realocare și modificare a indicatorilor în cadrul POAT 

Având în vedere, evoluțiile scăzute de la nivelul Axelor prioritare 2 și 3, precum și portofoliul de proiecte al Axei 
prioritare 1, la reuniunea CM POAT care a avut în data de 14 noiembrie 2012, s-a aprobat realocarea unor fonduri 
de la Axele prioritare 2 și 3 către Axa prioritară 1, în sumă eligibilă de 63.176.294 euro (FEDR 53.699.980 euro). 

Așa cum se menționa la pct. 2.1.6. „Analiza calitativă”, ca urmare a discuțiilor intervenite privind rambursarea 
cheltuielilor salariale, CE a solicitat transmiterea către CE a celor două propuneri împreună cu modificarea de text 
pentru includerea finanțării salariilor pentru personalul de coordonare, gestionare și control al IS, situație care 
rămâne să fie clarificată la începutul anului 2013.  

2.7.2. Evaluare 

În perioada ianuarie – iunie 2012, a fost realizată “Evaluarea capacității de absorbție a POAT“, cu sprijinul 
companiei Ernst and Young SRL. Obiectivul evaluării a fost acela de a îmbunătăţi calitatea, eficacitatea şi 
coerenţa asistenţei prin furnizarea unei analize riguroase a potenţialului de absorbţie a POAT, precum şi a riscului 
neutilizării fondurilor alocate programului, prin evaluarea pericolului dezangajării automate a fondurilor în anii 
următori şi prin realizarea unor propuneri de opţiuni adecvate de realocare a posibilelor fonduri neutilizate în cadrul 
programului sau către alte programe. În plus față de realizarea previziunilor financiare, evaluarea a vizat realizarea 
unei analize a capacității beneficiarilor Axelor prioritare 2 şi 3 care afectează planificarea şi gestionarea 
proiectelor. 

Metodologia de evaluare a acestei evaluări a inclus cercetarea de birou, interviuri și focus grupuri, chestionare, 
instrument de previziune financiară (modelul LOTHAR – model utilizat pentru elaborarea previziunilor financiare 
pentru absorbţia IS). Principalele concluzii evidențiate de această evaluare au fost:  

⁻ În baza proiectelor contractate, alocările pentru Axele prioritare 2 şi 3 nu vor fi folosite în întregime dacă 
nu sunt introduse măsuri suplimentare până la sfârşitul perioadei de programare. Pentru ambele axe 
prioritare, contractarea, plăţile şi certificarea sunt cu mult în urma nivelurilor relevante ale alocărilor 
financiare;  

⁻ Rata de contractare pentru Axa prioritară 1 este bună şi, în cazul în care accelerarea suplimentară, 
identificată în perioada ianuarie – mai 2012, se va menţine, până în data de 31.12.2013, se aşteaptă să fie 
contractate aproximativ 186% din fonduri, în scenariul cu portofoliul+ de proiecte (portofoliul lărgit cu noi 
propuneri de proiecte identificate de evaluatori în cadrul interviurilor). DMI-urile Axei prioritare 1 urmează 
căi diferite, DMI 1.1 depăşind celelalte 3 DMI-uri în ceea ce priveşte contractarea, plăţile şi certificarea. 
Conform scenariului de bază, numai pentru DMI 1.1 nu există pericolul dezangajării, în timp ce celelalte 3 
DMI-uri sunt în pericol încă din acest an. Cu toate acestea, este de aşteptat ca DMI 1.2 să nu contribuie, 
după 2012, la intensificarea pericolului de dezangajare;  
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⁻ Cei doi beneficiari principali ai Axelor prioritare 2 şi 3 au în prezent o capacitate insuficientă în privinţa 
personalului de a implementa mai multe proiecte decât cele deja contractate. Sarcinile curente la care se 
adaugă sarcinile legate de implementarea proiectelor necesită întreaga capacitate a personalului deja 
angajat. De aceea, fără măsuri suplimentare, beneficiarii nu vor putea să finalizeze (complet) proiectele 
din portofoliu. Astfel, atât pentru Compartimentul de Informare, cât şi pentru Serviciul Coordonare SMIS, 
capacitatea ar putea fi generată prin internalizarea şi externalizarea activităţilor. Pentru ambele structuri 
este necesară angajarea de personal suplimentar. Pe lângă aceasta, posturile blocate şi vacante trebuie 
să fie ocupate;  

⁻ În ceea ce priveşte posibilitatea de a adăuga noi aplicanți eligibili, noi cheltuieli/costuri eligibile pentru 
Axele prioritare 2 și 3, s-a concluzionat că:  

 Pentru Axa prioritară 2, lista activităţilor din portofoliu este destul de completă. Singurele aspecte 
care ar putea fi adăugate sunt activităţile care pot fi externalizate de Unitatea SMIS. Aceasta nu ar 
necesita costuri eligibile, activităţi, solicitanţi sau grupuri ţintă în plus.  

 Axa prioritară 3 oferă deja destule posibilităţi şi nu există schimbări generale necesare legate de 
costurile eligibile, activităţi, solicitanţi şi grupuri ţintă;  

⁻ Chiar dacă portofoliul şi proiectele convenite în timpul focus grupurilor sunt luate în considerare (scenariul 
portofoliului+), la rata curentă de certificare, atât Axa prioritară 2, cât şi Axa prioritară 3 nu şi-ar cheltui 
alocările pentru 2007. Pentru AP2, scenariul care ia în calcul portofoliul curent de proiecte indică niveluri 
de contractare chiar sub alocările din 2010, adică mai puţin de jumătate din alocări se aşteaptă să fie 
contractate. Previziunile de contractare pentru AP3 indică de asemenea că nu se aşteaptă ca alocările să 
fie contractate cu şi fără proiectele din portofoliul de proiecte. Chiar dacă proiectele din portofoliu sunt 
incluse în previziune, contractarea ar fi de aproximativ jumătate din alocări;  

⁻ AP1 este „motorul” POAT. Inventarul noilor idei de proiecte bazate pe experienţa internaţională şi pe 
nevoile beneficiarilor implicaţi indică faptul că nu este necesară amendarea în mare măsură a eligibilităţii 
costurilor sau activităţilor. În ceea ce priveşte solicitanţii, sunt necesare unele modificări;  

Analizând creşterea absorbţiei, este de notat că scenariul care ia în calcul portofoliul+ este mai optimist pentru 
AP1 în comparaţie cu Axele prioritare 2 şi 3. La ritmul actual al absorbţiei accelerate din 2012 va exista o 
certificare proiectată de 46 mil. RON mai mult decât angajamentul actual pentru Axei prioritare 1 la sfârşitul anului 
2015, dacă sunt implementate toate proiectele din scenariul care ia în calcul portofoliul+. Rezultatele scenariilor 
LOTHAR+ sugerează că nivelul de contractare prevăzut în portofoliul+ va schimba valorile certificate cu 93 mil 
RON, dacă se iau în considerare şi cele mai recente informaţii până la mai 2012.  

În urma constatărilor, principalele recomandări evidențiate de această evaluare sunt prezentate în Anexa 2. Pe 
parcursul anului 2012 AM POAT a încercat să implementeze recomandările care sunt în competenţa sa şi să le 
promoveze pe cele care exced nivelul AM, însă, punerea în practică unora dintre ele lor a fost dificil de realizat.  

 

2.8. Rezerva naţională de performanţă 
 

Nu se aplică.  
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CCC OOO NNN CCC LLL UUU ZZZ III III    

Din analiza stadiului POAT la 31.12.2012, se remarcă faptul că rata de contractare8 este de 65%, în timp ce rata 
de absorbţie9 este de 16%. În ceea ce privește stadiul pe axe prioritare, decalajul Axei prioritare 1 față de Axele 
prioritare 2 și 3, s-a adâncit în anul 2012. 

În cadrul Axei prioritare 1, proiectele aflate în derulare vizează rezolvarea unor probleme orizontale întâmpinate 
în implementarea IS (cu întârzieri față de graficul de implementare datorate în principal lansării greoaie a licitațiilor 
publice sau înregistrării de contestații în cadrul acestor proceduri de atribuire), rambursarea cheltuielilor salariale 
aferente personalului din sistemul de coordonare, gestiune şi control al IS pentru perioada 2012-2015, 
îmbunătăţirea capacităţii de evaluare, formarea personalului din sistemul de gestiune şi de la nivelul beneficiarilor 
IS şi asigurării funcţionării ACIS, AM POAT, ACP şi AA. Experienţa acumulată din implementarea asistenţei 
tehnice a demonstrat că nevoile de sprijin trebuie foarte bine identificate, prioritizate şi planificate, întrucât 
procesul de derulare a achizițiilor publice este foarte anevoios și riscul de a nu avea asistența atunci când aceasta 
este necesară este foarte mare.  

În plus, soluționarea situației cu privire la rambursarea cheltuielilor salariale care a intervenit la finalul anului 2012 
trebuie rezolvată cu prioritate în primul semestru al anului 2013, astfel încât să se poată înainta către CE 
solicitarea de realocare de fonduri de la Axele prioritare 2 și 3 către Axa prioritară 1, în valoare eligibilă de 
63.176.294 Euro (FEDR 53.699.980 Euro). Realocarea este necesară atât pentru a putea avea disponibile fonduri 
pentru contractarea de noi proiecte care vin în sprijinul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, cât și pentru 
a diminua sumele care vor fi dezangajate pe program la finalul anului 2013.  

Referitor la Axa prioritară 2, progresul în anul 2012 a fost foarte scăzut, în implementare fiind proiectele care 
vizează dezvoltarea MySMIS (extinderea SMIS către beneficiari), sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS, 
asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS de către instituţiile implicate în gestionarea IS și 
achiziționare de licențe necesare funcționării SMIS.   

În ceea ce privește Axa prioritară 3, evoluțiile din anul 2012 au fost destul de limitate din punct de vedere 
financiar, însă acțiunile întreprinse au fost destul de vizibile ca urmare a derulării unei campanii de informare 
publică integrată pentru promovarea finanțărilor din IS, organizării unui eveniment de Ziua Europei, îmbunătățirii 
site-ului destinat IS (www.fonduri-ue.ro) și operaționalizării Centrului de Informare pentru IS. Prin intermediul 
acestui centru s-a acordat asistență de tip help-desk, au fost publicate broșuri și buletine informative și au fost 
organizate evenimente regionale şi naţionale. 

Din punct de vedere financiar, riscul de dezangajare a fost evitat în anul 2012, însă datorită faptului că în anul 
2013 se va cumula regula n+3 cu n+2, trebuind a fi utilizate atât alocarea din 2010 cât și cea din 2011, rezultă că 
în anul 2013 va trebui rambursată către beneficiari și solicitată la CE suma de aproximativ 57 milioane Euro. 
Având în vedere trendul de rambursare din anii anteriori, se estimează că riscul de dezangajare nu va putea fi 
evitat în anul 2013, fiind necesară accelerarea ritmului de implementare a proiectelor și contractarea și demararea 
tuturor proiectelor care vizează pregătirea următoarei perioade de programare.   

Ținând cont de faptul că în cadrul Ministerului Fondurilor Europene a fost consolidată structura de monitorizare 
prin crearea de direcții specializate dedicate fiecărui program operațional în parte, începând cu anul 2013 
monitorizarea programelor operaționale va fi abordată pro-activ, prin evaluări exacte ale blocajelor şi propuneri de 
soluții imediate, inclusiv prin proiecte de asistență tehnică .  

Totodată, în anul 2012 MAEur a creat cadrul de implementare a expertizei instituţiilor financiare 
internaţionale prin semnarea Memorandumurilor de Înțelegere cu BM și BEI în 26 ianuarie și cu BERD în 21 
noiembrie și a pus în practică un mecanism de coordonare funcțional atât la nivel tehnic cât și la nivel înalt.  

Această expertiză este destinată îmbunătățirii absorbției IS și urmează să fi rambursată din asistență tehnică 
(POAT și axe prioritare de asistență tehnică), până la data de 31 decembrie 2012 fiind semnate şapte acorduri de 
servicii cu BM și unul cu BEI.  
 

                                                
8 Procentul valorii proiectelor contractate din alocarea totală POAT. 
9 Procentul aplicațiilor de plată către CE din alocarea totală POAT.  
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3. Implementarea pe Axe Prioritare 

3.1. Axa Prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi 
coordonarea programelor 

3.1.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii privind progresele fizice înregistrate la nivelul axei prioritare 
Tabel 7 

 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Indicator 1: 
Studii, analize, rapoarte, 
strategii (nr.) 

Realizare(●) 0 0 2 8 77 114 - - - 114 
Ţintă  - - - - - - - - 121 121 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - - 

Indicator 2: 
Ghiduri şi alte documente 
metodologice (nr.) 

Realizare 0 0 1 1 10 17 - - - 17 

Ţintă  
- - - - - - - - 14 14 

Valoare de bază 
0 - - - - - - - - - 

Indicator 3: 
Evenimente axate pe 
schimbul de experienţă 
cu privire la 

implementarea fondurilor 
şi aspecte tematice (nr.) 

Realizare 0 0 0 16 24 24 - - - 24 

Ţintă  
- - - - - - - - 11 11 

Valoare de bază 

0 0 - - - - - - - - 

Indicator 4: 
Reuniuni ale comitetelor 
şi grupurilor de lucru 

relevante (nr.) 

Realizare 0 8 29 45 64 84 - - - 84 

Ţintă  
- - - - - - - - 130 130 

Valoare de bază 
0 - - - - - - - - - 

Indicator 5: 
Zile participant la instruire 
– beneficiari (nr.) 

Realizare 0 0 0 0 4 705 5 569 - - - 5 569 
Ţintă  - - - - - - - - 42 000 42 000 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - - 

Indicator 6: 
Zile participant la instruire 
– structuri de gestionare 
(nr.) 

Realizare 0 0 1 500 6 047 8 502 9 080 - - - 9 080 
Ţintă  - - - - - - - - 28 000 28 000 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - - 

 

(●)Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare.  
 

 

În anul 2012, cea mai mare creştere a fost înregistrată la nivelul indicatorului “Studii, analize, rapoarte, strategii” și 
“ Ghiduri şi alte documente metodologice”, în timp ce pentru ceilalți indicatori a avut loc o stagnare sau o creștere 
puțin semnificativă.  

Din analiza țintelor propuse în cadrul proiectelor aflate în implementare se estimează că țintele indicatorilor 
aferenți acestei axe prioritare vor putea fi atinse, unele chiar depășite, cu excepția indicatorului “Zile participant la 
instruire – beneficiari”.   

În vederea realizării acestui indicator, pe lângă proiectul Ministerului Fondurilor Europene, se are în vedere 
demararea în anul 2013, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a unui proiect ce vizează formarea 
beneficiarilor din cadrul administrației publice centrale și locale, conform planului de îmbunătăţire a capacităţii 
administrative pentru utilizarea fondurilor UE. Astfel, cu sprijinul acestor două proiecte, indicatorul va ajunge la un 
grad de realizare de 73%.   
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 Analiza calitativă la nivelul axei prioritare 1 
 

Obiectivul acestei axe prioritare constă în consolidarea capacităţii de coordonare a implementării IS şi dezvoltarea 
unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi 
cunoştinţe printre actorii implicaţi. 

Beneficiari eligibili: MFE, AM, OI, ACP, AA, DLAF, ANRMAP, UCVAP, CNSC, ANCPI, SGG, MDRAP, MAI, MMSC 
 

Progresul general în implementarea axei prioritare 1 este reflectat de datele prezentate în tabelul 8 de mai jos: 
Tabel 8 

 Numărul de proiecte /cereri de rambursare/ 
 solicitări de plată 

Valoare eligibilă 

Realizat în  
2011 

Realizat în  
2012 

Cumulat până la  
31 dec. 2012 

Realizat în  
2011* 

Realizat în  
2012 

Cumulat până la  
31 dec. 2012 

Proiecte depuse 6 37 107 7 205 484 88 632 404 158 218 209 

Proiecte aprobate 6 34 92 7 205 484 74 782 304 132 020 708 

Proiecte contractate 4 30 84 6 743 545 63 629 217 118 525 462 

Cereri de rambursare 
aprobate  168 127 377 11 348 814 11 805 077 30 482 819 

Plăţi efectuate către 
beneficiari10 N/A N/A N/A 10 432 273 10 237 199 27 522 473 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE N/A N/A N/A 11 571 191 9 642 077 28 475 428 

*Diferențele valorice față de RAI 2011 se datorează cursului de schimb la care s-a efectuat transformarea în euro (decembrie 2011 – curs 4,3518 lei/euro, 
decembrie 2012 – curs 4, 51 lei/euro). 
 

În privinţa proiectelor respinse, au fost înregistrate două cazuri: un proiect al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară care includea o componentă privind infrastructura informatică, activitate care la data 
depunerii nu era eligibilă pe POAT și un proiect al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă privind 
rambursarea cheltuielilor salariale aferente personalului OI POS DRU care conținea necorelări între documentele 
furnizate. Ambele proiecte au fost revizuite corespunzător de beneficiari, re-depuse, aprobate și contractate până 
la sfârșitul anului 2012.   

Așa cum se menționa la capitolul 1, progresul Axei prioritare 1 a fost semnificativ în anul 2012, în ceea ce privește 
contractarea proiectelor, în principal ca urmare a semnării contractelor de finanțare pentru proiectele care vizează 
rambursarea cheltuielilor salariale aferente personalului din sistemul de coordonare, gestionare și control al IS și 
pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020.  

În ceea ce privește plățile, acestea s-au situat la nivelul anului 2011, estimările transmise către CE neputând fi 
realizate ca urmare a suspendării primirii cererilor de rambursare pe proiectele care vizează rambursarea 
cheltuielilor salariale aferentă perioadei 2012-2015 și certificării acestor cheltuieli către CE (informații privind 
blocajul intervenit în implementarea Axei prioritare 1 sunt prezentate la pct. 2.1.6).  

Stadiul implementării Axei prioritare 1 pe domenii majore de intervenţie este prezentat în graficul 5 de mai jos: 

                                                                                                                            
                                                
10 Plăţile efectuate de AM către beneficiari constau în sumele FEDR (care includ de asemenea pre-finanţarea dedusă din cererile de rambursare) şi co-finanţarea 
plătită de la bugetul de stat beneficiarilor POAT care nu sunt instituţii publice - Agenţiile pentru Dezvoltarea Regională (ADR). 

Grafic 5 
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Progresul activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui DMI şi contribuţia acestora la realizarea obiectivelor Axei 
prioritare 1, sunt descrise în continuare. 

DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea Instrumentelor Structurale  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este sprijinirea asigurării de standarde comune, instrumente şi 
informaţii necesare pentru gestionarea şi implementarea eficientă a IS.  

Beneficiari eligibili: MFE, ACP, AA, autorităţile de management, organismele intermediare, instituţiile în care 
funcţionează AM/OI (pentru rambursarea cheltuielilor salariale), precum şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul 
achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC) sau instituţii care pot sprijini rezolvarea unor blocaje orizontale 
întâmpinate în implementarea IS (ANCPI, SGG, MDRAP, MMSC, DLAF). 

La 31.12.2012, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 160%, în timp ce rata 
plăților este de 39%.  

Această evoluție este datorată în mare parte proiectelor privind finanţarea din POAT a majorării salariale pentru 
personalul responsabil de coordonarea, gestionarea şi controlul IS, primei runde a proiectelor care vizează sprijin 
pentru coordonarea implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare și începerii proiectelor prin care se acordă 
sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare.  
 

Proiectele aflate în implementare în anul 2012 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1 Facilitatea de Asistenţă Tehnică  30.11.2013 
Titlul grupului de 
proiecte 2  

Sprijin privind coordonarea implementării Planurilor Integrate de 
Dezvoltare a Polilor de Creştere (7 proiecte)  

31.12.2014 

Titlul grupului de 
proiecte 3 

Finanţarea din POAT a cheltuielilor salariale pentru personalul 
implicat în coordonarea, gestionarea și controlul IS aferente perioadei 
2012-2015  

31.12.2015 

Titlul grupului de 
proiecte 4 

Sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare 2014-
2020 (6 proiecte) 

Data finalizării 
variază în funcție 

de proiect 
Titlul proiectului 4 Sprijin pentru realizarea schimbului de experienţă cu alte State 

Membre ale UE în vederea îmbunătăţirii coordonării, gestionării şi 
controlului instrumentelor structurale 

31.05.2013 

Titlul proiectului 5 Sprijin pentru instituţiile implicate în sistemul de gestionare a IS în 
vederea îmbunătăţirii procedurilor de achiziţii publice 

31.12.2013 

 

În cadrul “Facilității de Asistenţă Tehnică”, un acord cadru aflat în implementare pentru acoperirea nevoilor 
urgente şi justificate care apar în procesul de implementare a IS, precum şi sprijinirea schimburilor de experienţă 
şi a multiplicării bunelor practici, așa cum se poate remarca din Anexa 3, pe parcursul anului 2012 a fost acordat 
sprijin pentru rezolvarea unor blocaje intervenite în implementarea IS, elaborarea unor modele de caiete de sarcini 
și realizarea a două schimburi de experiență pe următoarele teme: 

⁻ deficienţele întâlnite în activitatea de verificare a achiziţiilor publice pentru proiectele finanţate din IS;  
⁻ prevenirea, identificarea şi soluţionarea conflictelor de interese în procedurile de achiziţii publice aferente 

proiectelor finanţate din IS. 

În ceea ce privește sprijinul pentru coordonarea celor șapte poli de creştere (Iaşi, Braşov, Ploieşti, Constanţa, 
Craiova, Timişoara şi Cluj-Napoca), au fost asigurate salariile, condițiile logistice și cheltuielile de deplasare ale 
coordonatorilor polilor de creștere și al personalului de sprijin al acestora. 

Referitor la rambursarea cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în coordonarea, gestionarea și 
controlul IS, în anul 2012 s-au finalizat cele 30 de proiecte aferente perioadei 2009-2011 și au fost contractate 22 
de proiecte pentru perioada 2012-2015. Ca urmare a blocajului intervenit în rambursarea acestor cheltuieli, AM 
POAT a suspendat în luna noiembrie 2012 primirea cererilor de rambursare aferente acestor proiecte.  
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Pentru sprijinirea pregătirii următoarei perioade de programare 2014-2020, în anul 2012 au fost demarate 
următoarele proiecte: 
⁻ Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană (sprijin BM) – 

contractat din POAT; 
⁻ Proprietatea imobiliară-fundament pentru politici naționale și europene (sprijin BM) – contractat din POAT; 
⁻ Îmbunătățirea cadrului național pentru pregătirea și implementarea proiectelor privind investițiile publice 

(sprijin BM – acordul de servicii cu BM în derularea, proiectul a fost depus în decembrie 2012, decizia de 
finanțare urmând a se semna în 2013); 

⁻ Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013 (contractul de consultanță în derulare, urmează depunerea 
proiectului); 

⁻ Studiu de potenţial privind dezvoltarea axei Timişoara-Arad centrii de polarizare ai dezvoltării în Regiunea 
Vest – contractat din POAT; 

⁻ Creşterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calităţii vieţii locuitorilor din Regiunea Vest – 
contractat din POAT; 

⁻ Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest (sprijin BM) – contractat 
din POAT. 

În plus, în anul 2012 a continuat implementarea proiectului care are ca scop dezvoltarea de instrumente și modele 
de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea perioadei de programare post 2013.  

Referitor la proiectul “Sprijin pentru instituţiile implicate în sistemul de gestionare a IS în vederea 
îmbunătăţirii procedurilor de achiziţii publice”, ANRMAP a lansat în luna noiembrie 2012 achiziția publică 
pentru trei contracte de consultanță, cu termen de depunere a ofertelor 10 ianuarie 2013, care vizează: 

⁻ Realizarea unui studiu privind problemele cu care se confruntă autoritățile contractante beneficiare de 
finanțări din IS în domeniul achizițiilor publice (durată 2 luni);  

⁻ Elaborarea de specificaţii tehnice aferente documentaţiilor de atribuire standardizate pentru Autorităţile de 
Management (durată 6 luni);  

⁻ Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din IS și 
diseminarea acestuia (durată 7 luni). 

Totodată, în cadrul acestui proiect au fost organizate două întâlniri între reprezentanții ANRMAP, UCVAP, CNSC, 
ACIS, ACP și AA în vederea schimbului de experiență pentru eficientizarea sistemului de achiziții publice.    

DMI 1.2 Evaluare  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este dezvoltarea unei “culturi de evaluare” comune în sistemul de 
gestionare a fondurilor UE.  

Beneficiari eligibili: Direcția Analiză, Programare și Evaluare /MFE 

La 31.12.2012, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 55%, în timp ce rata de 
plăților este de 19%.  

Proiectele aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1 Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul 
AM şi ACIS 

30.06.2012 

Titlul proiectului 2  Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost-beneficiu 31.05.2012 

Titlul proiectului 3 Acordul Cadru în domeniul Evaluării  30.09.2015 
Titlul proiectului 4 Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii 

Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi 
cursuri în domeniul evaluării 

31.03.2015 

Titlul proiectului 5 Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi 
de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în 
România 

30.06.2014 

Titlul proiectului 6 Examinarea culturii de evaluare 30.04.2015 
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Proiectul “Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul AM şi ACIS” a fost finalizat 
în luna iunie 2012 și a vizat dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul realizării evaluărilor (prin elaborarea 
de manuale, desfăşurarea unor cursuri de instruire, organizarea de schimburi de experienţă etc.). Astfel, în cursul 
anului 2012 au fost realizate, în cadrul proiectului, șase reuniuni ale Grupului de Lucru pentru Evaluare în cadrul 
cărora s-a acordat o atenţie deosebită coordonării exercițiilor de evaluare desfăşurate de AM-uri, cât și 
îmbunătățirii cunoștințelor privind diferite instrumente şi metode de evaluare. De asemenea, cu sprijinul proiectului 
a fost organizat un curs de instruire care a vizat studiul de caz ca instrument metodologic în evaluarea 
intervențiilor publice și au fost elaborate două manuale de evaluare a IS în România (pentru nivelul începător și 
avansat). În vederea asigurării transferului de expertiză de la membrii unităţilor de evaluare din Statelor Membre 
cu experienţă în domeniul evaluării către membrii din unităţile de evaluare din România au fost organizate patru 
stagii de practică (internship-uri) pentru 11 persoane din cadrul unităților de evaluare, în Ungaria, Polonia și Italia. 
Pentru diseminarea bunelor practici şi a experienţei acumulate în activitatea de evaluare a IS în România, dar şi în 
alte ţări, a fost organizată o conferinţă internaţională „Evaluarea – Constatări şi experienţe pentru perioada de 
programare 2014-2020”. Conferinţa a adus împreună profesioniştii din România şi din alte State Membre UE în 
vederea prezentării de informaţii din domeniul evaluării, relevante pentru perioada curentă, dar și pentru noua 
perioadă de programare 2014-2020, cu scopul de a susţine evaluarea ex-ante a acestor programe, precum şi 
îmbunătăţirea design-ului şi implementării acestora în raport cu Strategia Europa 2020. În vederea îmbunătăţirii 
cadrului comun de evaluare a IS, a fost tradus în limba română Ghidul Evalsed şi Cărţile de Fundamentare și a 
fost acordat sprijin membrilor unităților de evaluare prin activități de coaching şi asistenţă tehnică pentru 
elaborarea caietelor de sarcini necesare evaluărilor, controlul calităţii rapoartelor de evaluare și oferirea de linii 
directoare în domeniul evaluării. Website-ul Unității Centrale de Evaluare, realizat în cadrul acestui proiect, a fost 
permanent actualizat, constituind astfel un element cheie în diseminarea cunoștințelor în domeniul evaluării către 
publicul larg, contribuind astfel la creșterea culturii de evaluare.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Conferința internațională  
"Evaluarea: constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020" 

26- 27 aprilie 2012, București 

Proiectul “Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost-beneficiu” a fost finalizat în luna mai 2012 și a urmărit 
perfecționarea instrumentelor utile pentru luarea deciziilor asupra necesităţii şi oportunităţii finanţării proiectelor de 
investiţie din instrumentele structurale şi dezvoltarea capacității în acest domeniu. În acest sens, activitățile 
realizate au vizat: Evaluarea eficienţei şi eficacităţii practicii de a utiliza ACB în selectarea proiectelor finanţate prin 
IS, în special a proiectelor sub pragurile stabilite la nivel european şi de a identifica elemente de îmbunătăţire a 
acesteia; Adresarea punctelor slabe identificate prin evaluarea eficienței și eficacității practicii de a utiliza CAB, 
inclusiv propunerea de metode alternative care să evalueze meritul proiectelor de investiţii propuse spre finanțare; 
Facilitarea îmbunătăţirii cunoaşterii în domeniu în rândul actorilor implicaţi (activitate de instruire a beneficiarilor și 
a personalului instituțiilor implicate în managementul IS). Astfel, în cadrul acestui proiect au fost obținute 
următoarele rezultate:  

⁻ un raport de evaluare privind eficiența și eficacitatea practicii în domeniul ACB;  
⁻ dezvoltarea de metodologii ACB sectoriale specifice care să aibă rolul de oferi utilizatorilor ACB 

instrumente pentru aplicarea corectă a acesteia şi implicit a legislaţiei;  
⁻ au fost elaborate 10 lucrări clarificatoare care au abordat teme precum: rolul indicatorilor de performanță 

în selectarea/aprobarea proiectelor, metode alternative de evaluare a proiectelor, valoarea reziduală, 
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costuri şi beneficii de cuantificat, factorii de conversie, externalităţi, definirea scenariilor şi a opţiunilor 
tehnico-economice, analiza de senzitivitate);  

⁻ 2 manuale: analiza cost eficacitate și analiza multicriterială;  
⁻ 2 studii: rata de actualizare și rata de rentabilitate;  
⁻ Traducerea în limba română a Ghidului ACB al Comisiei Europene;  
⁻ 216 reprezentanți ai beneficiarilor au fost instruiți în domeniul ACB;  
⁻ 80 persoane din AM și OI au fost instruite în ACB și metode alternative de evaluare a proiectelor (analiza 

multicriterială, analiza cost – eficacitate);  
⁻ 118 persoane au participant la 8 seminarii regionale de diseminare a rezultatelor proiectului. 

În cadrul proiectului “Acord Cadru în domeniul Evaluării” pe parcursul anului 2012 au fost derulate următoarele 
contracte subsecvente: 

⁻ Prognozarea absorbţiei şi evaluarea opţiunilor de realocare a fondurilor în cadrul CSNR 2007-2013 
(perioada de implementare decembrie 2011 – iulie 2012); Acest proiect a avut ca obiectiv principal 
realizarea unei analize privind parcursul financiar optim pe care ar trebui să îl urmeze instrumentele 
structurale pentru a maximiza gradul de absorbţie până în 2015 şi pentru a evita sau diminua 
dezangajarea automată a fondurilor. Principalele activități întreprinse au presupus efectuarea de interviuri 
cu actori relevanţi din România şi din cadrul Comisiei Europene, construirea unui model matematic pentru 
consolidarea surselor de date utilizate în vederea prognozării ratei de absorbţie şi realizarea unor ateliere 
de lucru pentru discutarea rezultatelor preliminare. Raportul de evaluare a fost supus spre dezbatere 
Autorităților de Management și diseminat miniștrilor responsabili de implementarea Programelor 
Operaționale. 

⁻ Examinarea ratei de pre-finanţare aplicate proiectelor finanţate din IS (perioada de implementare 
septembrie 2012 – aprilie 2013) dorește să ofere pe de o parte, o analiză privind eficienţa şi eficacitatea 
mecanismului de prefinanţare, având în vedere diversele modificări introduse, iar pe de altă parte, un 
instrument care să permită măsurarea costurilor la nivelul bugetului de stat al aplicării acestui mecanism. 

⁻ Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în 
cadrul aferent IS din România (perioada de implementare iulie 2012 – aprilie 2013) a urmărit elaborarea 
unei analize a modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în toate etapele programelor 
care implementează în România politica de coeziune a UE. 

⁻ Evaluarea contribuției IS în România la asigurarea conformității cu acquis-ul comunitar (perioada 
de implementare februarie – august 2013) va evidenția contribuția Instrumentelor Structurale la 
îndeplinirea măsurilor tranzitorii stipulate în articolul 20 din Protocolul privind condițiile și aranjamentele 
referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României la UE, precum și referitor la noile părți de acquis 
apărute după aderarea României la UE.  

⁻ Evaluarea Ex-Ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020. În anul 2012, în scopul sprijinirii exercițiului 
de programare, a fost semnat contractul de consultanță care își propune să aducă valoare adăugată reală 
și să îmbunătățească calitatea documentelor care urmează să fie negociate cu CE, potrivit propunerilor 
noilor regulamente privind fondurile Cadrului Strategic Comun 2014-2020. Cele trei componente principale 
pe care se va concentra evaluarea ex-ante a Acordului de Parteneriat sunt: 

 coerența internă și externă a Acordului de Parteneriat  2014-2020 care urmează a fi negociat cu 
Comisia,  

 capacitatea administrativă a autorităților și beneficiarilor în vederea bunei implementări a 
fondurilor CSC,  

 sistemele electronice adecvate pentru schimbul de informații între autorități și beneficiari.  

Proiectul „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în 
domeniul IS în România”, aprobat în aprilie 2012 cu o durată de implementare de 27 de luni, urmărește 
îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea unei mai bune formulări a 
politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a obține o eficacitate și eficiență sporite în cadrul 
perioadei curente de programare, precum și al celei viitoare. Până în acest moment a fost definitivat instrumentul 
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de gestionare a rezultatelor evaluărilor, sub forma unei biblioteci electronice centralizate a rapoartelor de evaluare, 
ce se regăsește pe pagina de internet www.evaluare-structurale.ro. 

În data de 18 aprilie 2012, a fost semnat contractul „Examinarea culturii de evaluare”, care are ca scop 
furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului DMI 1.2 Evaluare al POAT şi anume, 
dezvoltarea unei culturi comune de evaluare în cadrul sistemului de management al IS, atât cantitativ, cât şi 
calitativ. Până în acest moment, în cadrul acestui proiect s-a realizat Primul Raport privind măsurarea culturii de 
evaluare în contextul Politicii de Coeziune UE din România (primul ciclu de măsurare). 

DMI 1.3 Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de instruire pe probleme orizontale pentru personalul 
implicat în managementul şi implementarea IS  

Beneficiari eligibili: MFE, ACP, AA, ANRMAP și ANFP 

La 31.12.2012, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 44%, în timp ce rata 
plăților este de 15%.  

Proiectele aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în 
vederea gestionării eficiente a FSC 

28.02.2014 

Titlul proiectului 2 Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea de activităţi de 
formare 

31.08.2014 

Titlul proiectului 3 Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al IS în 
managementul programelor operaţionale 

31.10.2015 

În cadrul proiectului „Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea 
gestionării eficiente a FSC”, în data de 16.07.2012 a fost semnat contractul de consultanță prin care se asigură 
formarea personalului ACP, cu o perioadă de derulare de 18 luni, urmând ca proiectul să fie extins corespunzător.  

Totodată proiectele „Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea de activităţi de formare” și 
„Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al IS în managementul programelor 
operaţionale”, au susținut participarea personalului Autoritatea de Audit și MFE la diferite sesiuni de instruire.  

În vederea acoperii nevoii de formare orizontală, în luna martie 2012 MAEur a lansat trei proceduri de atribuire, 
informații suplimentare fiind incluse la pct. 2.1.4 “Participare pe grupuri țintă”.  

DMI 1.4 Funcţionarea AM POAT, ACIS, ACP şi AA 

Obiectul acestui domeniu major de intervenție este asigurarea sprijinului necesar pentru funcţionarea instituţiilor 
implicate în gestionarea, implementarea şi controlul IS, care nu sunt sprijinite din alte surse de AT. 

Beneficiari eligibili: AM POAT, MFE, ACP și AA 

La 31.12.2012, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 69%, în timp ce rata 
plăților este de 22%.  

Proiectele aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Sprijin pentru funcţionarea ACIS, inclusiv a AM POAT pentru 
asigurarea gestionării eficiente a fondurilor UE 

30.04.2013 

Titlul proiectului 2 Dezvoltarea capacităţii ACP în vederea gestionării eficiente a IS 31.12.2013 

Titlul proiectului 3 Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorităţi de Audit la standarde 
europene 

28.02.2014 

Prin proiectul “Sprijin pentru funcţionarea ACIS, inclusiv a AM POAT pentru asigurarea gestionării eficiente 
a fondurilor UE” s-a asigurat pe parcursul anului 2012: 
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⁻ consultanță MAEur pentru funcțiile de programare, coordonare de sistem, comunicare, elaborare de 
documentații de atribuire, asistență în cadrul a trei proceduri de evaluare aflate în derulare; 

⁻ sprijin pentru AM POAT pentru coordonarea asistenței tehnice, elaborarea raportului anual de 
implementare și verificarea cererilor de rambursare;  

⁻ participarea personalului MAEur la diferite reuniuni pe tematica IS; 

⁻ organizarea unor reuniuni cu privire la IS. 

În continuarea acestui proiect a fost lansată în decembrie 2012 o procedură de atribuire care vizează sprijin în 
continuare pentru realizarea funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale, inclusiv sprijin pentru AM POAT 
și sprijin în vederea realizării achizițiilor aferente POAT. 

În ceea ce privește proiectul“Dezvoltarea capacităţii ACP în vederea gestionării eficiente a IS” a fost asigurată 
participarea personalului ACP la diverse reuniuni pe problematica IS. Totodată, a fost pregătită documentația de 
atribuire pentru un contract de consultanță pentru personalul ACP în domeniul achizițiilor publice. Având în vedere 
că în luna septembrie 2012, documentaţia a fost respinsă de ANRMAP, urmează ca achiziția să fie relansată 
ținând cont de observațiile ANRMAP.  

În cadrul proiectului “Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorităţi de Audit la standarde europene”, în 2012 a 
fost asigurată participarea personalului AA la diverse reuniuni, au fost organizate întâlniri de lucru, au fost 
achiziționate materiale consumabile, soft legislativ și echipamente IT, au fost acordate servicii de mentenanță 
infrastructură IT și s-a finalizat procedura de atribuire pentru închirierea unui sediu central necesar funcționării 
Autorității de Audit la standarde europene.  

Având în vedere descrierea acestui DMI, numărul beneficiarilor este limitat la cele trei instituții: MFE, ACP și AA, 
iar proiectele depuse până în acest moment au o abordare cuprinzătoare, incluzând o serie de contracte de 
achiziție publică, cheltuieli de personal și cheltuieli generale de administrație pentru o perioadă mai lungă de timp. 
Cheltuielile de funcționare (cheltuieli cu deplasarea personalului, utilități consumabile), deși contribuie la 
asigurarea premiselor pentru funcționarea în bune condiții a acestor structuri, s-au dovedit a fi relativ mici în 
comparație cu ce s-a estimat în faza de programare pentru acest DMI. 

 
  

CCCooonnncccllluuuzzziii iii   ppprrriiivvviiinnnddd   eeevvvooollluuuţţţ iiiaaa   aaaxxxeeeiii   ppprrriiiooorrriiitttaaarrreee   111   

În ceea ce priveşte Axa prioritară 1, în anul 2012 au fost înregistrate evoluţii atât în ceea ce priveşte 
proiectele contractate, cât şi în ceea ce priveşte plăţile. Proiectele aflate în implementare au contribuit la 
atingerea obiectivului acestei axe prioritare prin finanţarea majorării salariale pentru personalul implicat în 
implementarea IS care a condus la asigurarea stabilității acestui personal, pregătirea următoarei perioade de 
programare 2014-2020, consolidarea capacității de evaluare, pregătirea personalului din structurile de coordonare 
şi implementare a IS, asigurarea funcţionării corespunzătoare a structurilor implicate în coordonarea implementării 
IS (ACIS, ACP, AA), organizarea reuniunilor grupurilor de lucru aferente temelor orizontale privind IS şi sprijinirea 
coordonării implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare aferente celor 7 poli de creştere.  

În plus, AM POAT a făcut demersurile necesare în vederea deschiderii POAT către instituţiile cu rol în 
rezolvarea unor blocaje orizontale în absorbția IS sau pregătirea următoarei perioade de programare 2014-
2020 (ANCPI, MDRAP, MMSC, DLAF, MAI, SGG), altele decât cele deja introduse în 2011 (ANRMAP, CNSC, 
UCVAP). Dintre aceste instituții, ANCPI, MDRAP, MMSC și SGG au început în anul 2012 elaborarea cu sprijinul 
BM a unor proiecte care vizează îmbunătățirea înregistrării proprietății imobiliare, consolidarea capacității de 
planificare spațială, elaborarea strategiei integrate de dezvoltare durabilă Deltei Dunării, finalizarea strategiei 
privind schimbările climatice și dezvoltarea capacității ministerelor de a elabora politici publice. Până la sfârșitul 
anului 2012, acordurile de servicii semnate cu BM cu finanțare din POAT sunt cele destinate consolidării 
capacității de planificare spațială și realizării unui studiu pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă 
în Regiunea Vest. Întârzierile în finalizarea discuțiilor pe termenii de referință și acordurile de servicii s-au datorat 
în egală măsură beneficiarilor și BM, răspunsurile la diferitele comentarii ridicate de una din părți fiind primite cu 
destul de mare întârziere de la cealaltă parte.  

Din analiza indicatorilor realizaţi, se observă că este necesară accelerarea depunerii şi implementării de proiecte 
care să vizeze instruirea beneficiarilor IS. În acest scop, MFE are în vedere demararea în anul 2013, de către 
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Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a unui proiect ce vizează formarea beneficiarilor din cadrul 
administrației publice centrale și locale, conform planului de îmbunătăţire a capacităţii administrative pentru 
utilizarea fondurilor UE. 

Așa cum se observă din graficul 5 (stadiul implementării pe DMI), alocarea DMI 1.1 a fost depășită cu 60% ca 
urmare a contractării rundei a doua de proiecte care vizează rambursarea cheltuielilor salariale și parțial a 
proiectelor care vizează pregătirea următoarei perioade de programare. Pentru rezolvarea acestei situații, CM 
POAT a aprobat realocarea unor sume de la axele prioritare 2 și 3 către Axa prioritară 1.  

În ceea ce privește certificarea cheltuielilor salariale rambursate din POAT pentru personalul de coordonare, 
gestionare și control al IS, aceasta rămâne blocată până la agrearea cu CE a modalității de calcul a valorii eligibile 
aferente majorării salariale.  

3.1.2. Probleme importante întâlnite şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Descrierea problemei 
importante întâlnite 
la nivelul Axei 
prioritare 1 

Blocajul înregistrat în rambursarea cheltuielilor salariale aferente personalului din cadrul 
structurilor de coordonare, gestionare şi control a IS pentru perioada 2012-2015 (problemă 
descrisă la pct. 2.4.3) 

Măsuri adoptate 
pentru rezolvarea 
problemei 

Primirea cererilor de rambursare aferente proiectelor care vizează rambursarea cheltuielilor 
salariale pentru perioada 2012-2015 a fost suspendată până la clarificarea cu CE a modului 
în care se va relua plata pe aceste proiecte. 

Stadiul la 31 
decembrie 2012 

Plățile privind rambursarea cheltuielilor salariale nu au mai fost acceptate de CE decât dacă 
reflectau valoarea majorării salariale. 

Măsuri planificate 
pentru 2013 

- Agrearea acelor condiții care pot sta la baza acceptării de către CE a rambursării 
cheltuielilor salariale pentru personalul din sistemul de gestiune, coordonare și control 
al IS, adică a conținutului planului de întărire a capacității pentru gestionarea IS și a 
criteriilor de performanță pentru acest personal; 

- Transmiterea oficială a modificării de program, inclusiv a modificării de text care 
vizează rambursarea cheltuielilor salariale pentru personalul din sistemul de gestiune, 
coordonare și control al IS; 

- Agrearea cu CE a unui mod de calcul simplificat pentru majorarea salarială (pornind de 
la venitul efectiv lucrat), pentru care să se poată transmite plăți intermediare la CE; 

- Ajustarea proiectelor existente în funcție de cele menționate mai sus.  
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3.2. Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului 
Unic de Management al Informaţiei  

3.2.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii privind progresele fizice înregistrate la nivelul axei prioritare 
Tabel 9 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Indicator 1: 
Studii, analize, rapoarte, 
strategii (nr.) 

Realizare(●) 0 0 0 1 2 2 - - - 2 
Ţintă  - - - - - - - - 5 5 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - --- 

Indicator 2: 
Ghiduri şi alte documente 
metodologice (nr.) 

Realizare 0 0 0 3 3 3 - - - 3 

Ţintă  - - - - - - - - 24 24 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - --- 

Indicator 3: 
Evenimente axate pe 
schimbul de experienţă 
cu privire la 
implementarea fondurilor 
şi aspecte tematice (nr.) 

Realizare 0 0 0 5 5 5 - - - 5 

Ţintă  
- - - - - - - - 28 28 

Valoare de bază 

0 - - - - - - - - --- 

Indicator 4: 
Reuniuni ale comitetelor 
şi grupurilor de lucru 
relevante (nr.) 

Realizare 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

Ţintă  - - - - - - - - 28 28 

Valoare de bază 
0 - - - - - - - - ---- 

Indicator 5: 
Zile participant la instruire 
– structuri de gestionare 
(nr.) 

Realizare 0 0  2 424 6 237 6 237 6 237 - - - 6 237 

Ţintă  - - - - - - - -  20 000  20 000 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - ---- 

Indicator 6: 
Versiuni ale SMIS (nr.) 

Realizare 0 0 0 1 3 3 - - - 3 
Ţintă  - - - - - - - - 5 5 

Valoare de bază 1 - - - - - - - - ---- 

Indicator 7: 
Aplicaţii conexe SMIS 
(nr.) 

Realizare 0 0 0 0 0 0 - - - 0 
Ţintă  - - - - - - - - 3 3 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - ---- 

Indicator 8: 
Solicitări primite de la 
heldesk (nr.) 

Realizare 0 0 0 0 0 0 - - - 0 
Ţintă  - - - - - - - - 420 420 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - ---- 
(●)Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare. 

După cum se observă din tabelul de mai sus, în anul 2012 nu a fost înregistrată nici o evoluție pe indicatorii 
aferenți acestei axe prioritare, această nerealizare fiind determinată de următorii factori: 

⁻ proiectele aflate în implementare nu au fost finalizate în cursul anului 2012 astfel încât să aibă indicatorii 
realizați - cazul MySMIS, sau nu au atribuiți indicatori de la nivel de program (ci numai la nivel de proiect) 
– cazul proiectelor prin care se achiziționează echipamente IT/licențe pentru utilizarea SMIS, se asigură 
servicii de comunicații pentru SMIS sau se sprijină introducerea de date în SMIS; 

⁻ pe DMI 2.3 nu au fost proiecte în implementare pe parcursul anului 2012.  

Așa cum s-a evidențiat în cazul analizei efectuate pentru propunerea de realocare aprobată de CM POAT în data 
de 14 noiembrie 2012, se estimează că indicatorii „Studii, analize, rapoarte, strategii” și „Versiuni ale SMIS” pot fi 
atinși, pe când ceilalți indicatori vor atinge un grad de realizare estimat între 36% și 66%.  

Aceste estimări au fost realizate pe baza portofoliului de proiecte existent pentru această axă prioritară și ele 
depind de măsura în care aceste proiecte vor fi implementate.   
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De aceea, în cadrul propunerii de realocare a unor fonduri către Axa prioritară 1, s-a aprobat și diminuarea 
corespunzătoare a țintelor indicatorilor pentru anul 2015. Având în vedere că la data de 31.12.2012 discuțiile cu 
CE privind propunerea de realocare nu erau finalizate, urmează ca în cursul anului 2013 CE să ia o decizie 
referitor la această propunere.  

 

 Analiza calitativă la nivelul axei prioritare 2 
 

Obiectivul acestei axe prioritare este de a asigura o bună funcţionare a SMIS, dezvoltarea organizaţională şi 
funcţională a acestuia, precum şi extinderea continuă a sistemului pentru a permite un acces rapid la informaţii la 
nivelul tuturor instituţiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale şi pentru realizarea unui 
management corect şi eficient al programelor operaţionale. 

Beneficiari eligibili: Direcţia Coordonare Sistem din cadrul MFE (DMI 2.1-2.4) și AM, OI, ACP, AA (DMI 2.4) 
 

Progresul general înregistrat în implementarea axei prioritare 2 este reflectat de cifrele prezentate în tabelul de 
mai jos: 

Tabel 10 

 Numărul de proiecte /cereri de rambursare/ 
 solicitări de plată Valoare eligibilă 

Realizat în  
2011 

Realizat în  
2012 

Cumulat până la  
31 dec. 2012 

Realizat în  
2011* 

Realizat în  
2012 

Cumulat până la  
31 dec. 2012 

Proiecte depuse 12 1 22 3 467 054 697 727 6 172 863 

Proiecte aprobate 11 1 20 3 453 307 697 727 6 146 477 

Proiecte contractate 13 1 20 3 445 851 454 250 5 777 751 

Cereri de rambursare 
aprobate  15 22 43 897 739 1 842 322 3 427 658 

Plăţi efectuate către 
beneficiari11 N/A N/A N/A 720 507 1 473 857 2 745 952 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE N/A N/A N/A 910 736 1 898 988 3 534 754 

*Diferențele valorice față de RAI 2011 se datorează cursului de schimb la care s-a efectuat transformarea în euro (decembrie 2011 – curs 
4,3518 lei/euro, decembrie 2012 – curs 4, 51 lei/euro). 
 

Așa cum se menționa la capitolul 1, progresul Axei prioritare 2 a fost foarte scăzut în anul 2012, atât în ceea ce 
privește contractarea proiectelor, cât și a plăților efectuate către beneficiari.  

Astfel, proiectele care au fost în implementare pe parcursul anului 2012 au vizat dezvoltarea MySMIS (aplicație 
conexă SMIS destinată beneficiarilor și potențialilor beneficiari de instrumente structurale care va permite 
transmiterea electronică a proiectelor de către aceștia, precum și a cererilor de rambursare și a rapoartelor de 
progres), asigurarea de sprijin autorităților de management și organismelor intermediare pentru introducerea de 
date în SMIS, asigurarea comunicaţiilor pentru funcţionarea continuă a reţelei SMIS și achiziționarea de 
echipamente și licențe pentru utilizarea SMIS. 

Stadiul implementării la nivel de domenii majore de intervenţie se prezintă astfel: 
                                                                                                                                                            Grafic 6  

 
                                                
11 Plăţile efectuate de AM către beneficiari constau în sumele FEDR (care includ de asemenea pre-finanţarea dedusă din cererile de rambursare) şi co-finanţarea 
plătită de la bugetul de stat beneficiarilor POAT care nu sunt instituţii publice - Agenţiile pentru Dezvoltarea Regională (ADR). 
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Progresul activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui DMI şi contribuţia acestora la realizarea obiectivelor axei 
prioritare 2, sunt descrise mai jos.  

DMI 2.1. Dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de asistenţă Unităţii Centrale SMIS din cadrul 
DCS/MFE pentru dezvoltarea SMIS, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea şi actualizarea manualelor de utilizare şi de 
proceduri şi mentenanţa sistemului.  

Beneficiari eligibili: Direcţia Coordonare Sistem (DCS) din cadrul MFE 
 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 
Titlul proiectului 1  MySMIS –Extinderea SMIS către beneficiari 31.08.2013 

Cu un procent de doar 4% rată de contractare şi o rată de absorbție de doar 2%, progresul înregistrat în 
implementarea acestui DMI la sfârșitul anului 2012 este extrem de scăzut.  

În cadrul singurului proiect aflat în implementare în anul 2012, respectiv “MySMIS –Extinderea SMIS către 
beneficiari”, pe parcursul anului 2012 a fost dezvoltat sistemul, fiind organizate o serie de reuniuni cu 
coordonatorii SMIS şi experţii din cadrul Autorităţilor de Management/Organismelor Intermediare, în care au fost 
formulate nevoile de dezvoltare specifice ale acestora, fiind conturat conceptul detaliat al MySMIS.  

Având ca suport analiza rezultată, a fost definită și realizată structura aplicaţiei MySMIS, ce include modulele: 
eApel (cereri de proiecte), eSolicitare (cereri de finanţare), eEvaluare (evaluarea cererilor de finanţare), 
eImplementare (cereri de rambursare, rapoarte de progres), eSecuritate.  

În primul semestru al anului 2013 urmează să se deruleze testarea de acceptanță a MySMIS, și până la 
încheierea contractului de achiziție, sistemul să fie stabilizat. 

Ca și concluzie, chiar dacă SMIS este funcţional și MySMIS va fi operațíonal și dat în utilizare, ar fi important ca 
în continuare Unitatea SMIS să promoveze proiecte vizând dezvoltarea în continuare a SMIS, în vederea 
îmbunătăţirii satisfacţiei utilizatorilor şi includerii modificărilor determinate de utilizarea efectivă a sistemului. În 
acest sens, este necesară demararea proiectului care vizează dezvoltarea în continuare și asigurarea funcționării 
corespunzătoare a SMIS. De asemenea, ar trebui realizată o analiză cu privire la strategia de dezvoltare a SMIS 
și a modului în care lecțiile învățate din perioada curentă de programare vor fi transpuse în sistemul informatic 
aferent perioadei 2014-2020. 

DMI 2.2. Funcţionarea Unităţii Centrale SMIS şi a reţelei de coordonare  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de sprijin pentru funcţionarea Unităţii Centrale SMIS 
şi a reţelei de coordonatori SMIS şi pentru a asigura funcţionarea unui help-desk în cadrul Unităţii Centrale SMIS. 

Beneficiari eligibili: Direcţia Coordonare Sistem (DCS) din cadrul MFE 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 
Titlul proiectului 1  Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS 31.05.2012 

Titlul proiectului 2  Sprijin în continuare pentru actualizarea informaţiilor în SMIS 28.02.2014 

 
Progresul la nivelul acestui DMI a continuat să fie extrem de scăzut în anul 2011, cu o rată de contractare de 8% 
din suma totală alocată şi o rată de absorbție aproape inexistentă, de 1% la 31 decembrie 2012. Cu toate că 
obiectivul acestui DMI este foarte important (propunându-şi asigurarea bunei funcţionări a SMIS şi înregistrarea şi 
actualizarea tuturor datelor din sistem), progresul este extrem de scăzut. 

Pe parcursul anului 2012 s-a finalizat contractul de prestări servicii “Sprijin pentru actualizarea informațiilor în 
SMIS – CSNR“ și proiectul aferent acestui contract.  
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Având în vedere că instituţiile care trebuie să introducă datele în sistemul informatic au solicitat în continuare 
sprijin, Direcţia Coordonare Sistem a lansat o nouă procedură de achiziţii publice care s-a finalizat cu semnarea 
contractului “Sprijin în continuare pentru actualizarea informațiilor în SMIS – CSNR“, în luna august 2012. După 
instruirea personalului pus la dispoziţie de prestatorul de servicii, s-a acordat, începând cu luna septembrie 2012,  
sprijin pentru următoarele instituţii, conform solicitării acestora: AM POSDRU, AM POSCCE, OI IMM, OI ANCS, 
AM PODCA, OI PSI. În acest sens s-au emis 27 de ordine administrative pentru introducerea de cereri de 
finanţare, cereri de rambursare, ordine de plată, rapoarte tehnice/de control sau acte adiționale, conform tabelului 
de mai jos: 

Instituția Date introduse Nr. 

AM POSCCE 

Cereri de rambursare 16 

Rapoarte tehnice 135 

Ordine de plata 250 

Acte aditionale 12 

Raport de control 14 

OI IMM (POS CCE) 
Proiecte contractate 21 

Cereri de rambursare 140 

ANCS (POS CCE) 
Cereri de rambursare 62 

Cereri de finantare 15 

OI PSI (POS CCE) 

Cereri de rambursare 8 

Proiecte contractate 530 

Raport de control 90 

AM POSDRU 
Cereri de rambursare 184 

Proiecte contractate 86 

AM PODCA Cereri de rambursare 100 

Așa cum se observă din tabelul de mai sus, prin intermediul acestui proiect a fost sprijinită în principal activitatea 
de introducere de date pe programele care au întâmpinat dificultăți justificate prin resursa umană insuficientă în 
comparație cu volumul de proiecte/cereri de rambursare, respectiv POSCCE și POSDRU. Astfel, la nivel acestor 
două programe, gradul de introducere în SMIS a crescut semnificativ pe parcursul anului 2012. Cu toate acestea, 
cele două AM-uri nu s-au mobilizat suficient până la sfârșitul anului 2012, pentru a se putea genera în mod 
automat, în timp real din SMIS, declarațiile de cheltuieli către ACP. Eforturile au continuat la începtul anului 2013, 
fiind în curs de implementare Planul de acțiuni SMIS 2013 care are ca principale obiective generarea automată la 
zi din SMIS a declarațiilor de cheltuieli pentru aceste două programe operaționale. Celelalte 5 programe finanțate 
din IS, în cadrul obiectivului Convergență, generează la zi automat din SMIS declarațiile de plată către ACP.  

În ceea ce privește proiectele cele două proiecte “Help-desk pentru SMIS 2012-2015” și „Sprijin pentru Unitatea 
SMIS și rețeaua de coordonatori SMIS”, incluse în portofoliul de proiecte, acestea nu au fost demarate pe 
parcursul anului 2012, activitatea fiind asigurată în continuare de Serviciul Coordonare SMIS.  

 

DMI 2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de 
utilizator, precum şi activităţi de informare privind SMIS 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este formarea utilizatorilor SMIS şi distribuirea manualelor şi a 
altor ghiduri privind utilizarea sistemului. 

Beneficiari eligibili: Direcţia Coordonare Sistem (DCS) din cadrul MFE 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 
Titlul proiectului 1  Nici un proiect în implementare N/A 
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Având în vedere faptul că, pe parcursul anului 2012, pe acest DMI nu a fost în implementare nici un proiect, 
stadiul a stagnat la nivelul anului 2011, respectiv 17% contractare și 15% plăți din alocarea 2007-2015.   

În ceea ce privește cele trei proiecte „Continuarea formării utilizatorilor SMIS”, „Activităţi de informare şi 
diseminare de bune practici adresate utilizatorilor SMIS 2011-2013” și „Promovarea MySMIS” incluse în portofoliul 
de proiecte, acestea nu au fost demarate pe parcursul anului 2012. 

DMI 2.4. Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este formarea utilizatorilor SMIS şi distribuirea manualelor şi a 
altor ghiduri privind utilizarea sistemului. 

Beneficiari eligibili: Direcţia Coordonare Sistem (DCS) din cadrul MFE, AM, OI, ACP, AA 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 
Titlul proiectului 1  Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS de 

către instituţiile implicate în gestionarea IS 
30.05.2013 

Titlul proiectului 2  MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari – licenţe 31.03.2012 

Titlul proiectului 3  Modernizare IT ACIS – modul 2 (echipamente necesare SMIS) 30.11.2012 

Titlul proiectului 4  Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii software SMIS şi a aplicaţiilor 
sale conexe mereu la zi şi în concordanţă cu nevoile ACIS (licențe 
SMIS) 

31.08.2015 

Grupul de proiecte 
5 

Achiziţia de echipamente TIC (şi servicii) pentru funcţionarea SMIS (4 
proiecte) 

Ultimul a fost 
finalizat la 
30.06.2012  

Progresul acestui domeniu major de intervenţie este scăzut, cu o rată de contractare de 11% și plăți în procent de 
6% din alocarea 2007-2015. Acest rezultat dovedește că estimările inițiale din perioada de programare privind 
necesarul de echipamente și servicii TI&C, au fost mult mai mici în comparație cu nevoile. 

Astfel, pe parcursul anului 2012, proiectele care au fost în implementare au vizat asigurarea serviciilor de 
comunicaţii necesare accesării SMIS de către instituţiile implicate în gestionarea IS, achiziționarea de licențe 
necesare funcționării SMIS și MySMIS și de echipamente necesare utilizării SMIS (ACIS, Autoritatea Națională 
pentru Cercetare Științifică, Organismele Intermediare POS DRU Nord-Est, Nord-Vest și Centru).  

 

CCCooonnncccllluuuzzziii iii   ppprrriiivvviiinnnddd   eeevvvooollluuuţţţ iiiaaa   aaaxxxeeeiii   ppprrriiiooorrriiitttaaarrreee   222   

Implementarea acţiunilor în cadrul Axei prioritare 2 a continuat să fie scăzută în 2012, atât în ceea ce priveşte 
contractarea, cât şi plăţile efectuate către beneficiari. Această situaţie s-a datorat în principal numărului mic al 
personalului în raport cu volumul de muncă de la nivelul principalului beneficiar al acestei axe prioritare (Direcţia 
Coordonare Sistem/Unitatea Centrală SMIS din cadrul ACIS), cu toate că prin intermediul contractului de 
consultanță „Sprijin în continuare pentru funcționarea ACIS și AM POAT” a fost acordat sprijin pentru elaborarea 
unor documentații de atribuire. 

Progresul a fost înregistrat în anul 2012 ca urmare a derulării proiectelor care au vizat actualizarea informaţiilor în 
SMIS, realizarea și testarea aplicației MySMIS și asigurarea de licențe, comunicații și echipamente necesare 
funcționării și utilizării SMIS.  

Din analizarea proiectelor cuprinse în portofoliul de proiecte aferent perioadei 2011-2015, se observă că sunt 
câteva proiecte importante a căror implementare a fost mult întârziată, respectiv:   
- Dezvoltarea în continuare și asigurarea funcționării corespunzătoare a SMIS în perioada 2012-2015; 
- Dezvoltarea SMIS inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020, în baza noilor regulamente;  
- Help-desk pentru SMIS 2012-2015; 
- Sprijin pentru Unitatea SMIS și rețeaua de coordonatori SMIS; 
- Continuarea formării utilizatorilor SMIS și menținerea unei comunități profesioniste și eficiente de utilizatori 

SMIS; 
- Informare și diseminare de bune practici printre utilizatorii SMIS.  
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Având în vedere stadiul absorbției acestei axe prioritare și posibilitățile de implementare a proiectelor în perioada 
rămasă, este necesară demararea cu prioritate a acestor proiecte. Chiar și în condițiile implementării tuturor 
proiectelor prevăzute în portofoliu, alocarea prevăzută pentru Axa prioritară 2 nu poate fi acoperită în întregime.  

Din această perspectivă, în vederea diminuării sumelor care urmează să fie pierdute la sfârșitul anului 2013 ca 
urmare a aplicării regulii n+2/n+3, CM POAT a aprobat la reuniunea din data de 14 noiembrie 2012 realocarea 
unor fonduri către Axa prioritară 1, care a înregistrat o cerere suplimentară de fonduri pentru proiecte destinate în 
special pregătirii următoarei perioade de programare. 

3.2.2. Probleme importante întâlnite şi măsuri adoptate pentru soluţionarea lor 

Descrierea 
problemei întâlnite 
la nivelul axei 
prioritare 2 

Număr redus al personalului Unității SMIS din cadrul Direcției Coordonare de Sistem din 
MFE, principalul beneficiar unic al acestei axe prioritare, comparativ cu volumul de activitate 

Măsuri adoptate 
pentru rezolvarea 
problemei 

Așa cum era planificat, în anul 2012 a fost asigurat sprijin Unității Centrale SMIS prin 
contractul de servicii ”Sprijin în continuare pentru funcţionarea ACIS şi AM POAT”. În cadrul 
acestui contract, au fost elaborate 4 cereri de finanțare și o documentație de atribuire. 

În scopul susținerii implementării proiectului de complexitate ridicată destinat dezvoltării 
MySMIS, a fost alocată cu norma întreagă o persoană încadrată în Direcția Coordonare de 
Sistem, dar în afara Unității Centrale SMIS.  

Stadiul la 31 
decembrie 2012 

La nivelul Unităţii Centrale SMIS există un deficit permanent de personal, generat de 
volumul mare de muncă necesar pentru asigurarea Help-desk și bunei funcţionări a 
sistemului şi pentru elaborarea și implementarea proiectelor pentru întreaga axă prioritară. 
În plus, activitatea Unităţii Centrale SMIS este în mod substanțial grevată de implicarea a 3 
din cele 7 persoane care intră în componența acestui serviciu (inclusiv managementul 
serviciului) în activități legate de asigurarea bunei funcționări și gestiunii echipamentelor 
TI&C pentru întregul personal al MAEur/MFE, precum și a administrării rețelei TI&C proprii 
a ministerului independentă de rețeaua SMIS.  

Pregătirea documentațiilor de achiziții publice este zona cea mai deficitară la nivelul Unităţii 
Centrale SMIS, în condițiile în care beneficiarul este nevoit să elaboreze întreg pachetul 
necesar, pe fondul expertizei limitate. În contextul problemelor identificate în a doua 
jumătate a anului 2011 la nivelul sistemului de achiziții publice pentru instrumente 
structurale, persoana cu expertiză solidă în achiziții care fusese recrutată în 2011 în cadrul 
Direcției Coordonare de Sistem pentru accelerarea ritmului de contractare a serviciilor în 
cadrul Axei 2, a fost integral realocată pentru coordonarea măsurilor de remediere a 
deficiențelor identificate în sistemul de achiziții publice.  

Măsuri planificate 
pentru 2013 

 Asigurarea în continuare de sprijin pentru Unitatea Centrală SMIS în cadrul noii 
proceduri de achiziții lansată la sfârșitul lunii decembrie 2012 care vizează sprijin pentru 
MFE în realizarea funcțiilor de coordonare;   

 Lansarea și semnarea a două contracte de servicii pentru două proiecte identificate în 
portofoliul de proiecte, și anume: Help-desk pentru SMIS și sprijin pentru Unitatea 
Centrală SMIS și rețeaua de coordonatori SMIS.  
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3.3. Axa Prioritară 3 – Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale 

3.3.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor înregistrate  

• Informaţii privind progresele fizice înregistrate la nivelul axei prioritare 
                                                                                                                                                                             Tabel 11  

 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Indicator 1: 
Studii, analize, 
rapoarte, strategii  
(nr.) 

Realizare(●) 0 0 0 0 0 2 - - - 2 
Ţintă  - - - - - - - - - 28 

Valoare de bază 1 - - - - - - - - - 

Indicator 2: 
Evenimente de 
comunicare şi 
promovare (nr.) 

Realizare 0 0 1 2 3 8 - - - 8 
Ţintă  - - - - - - - - - 120 

Valoare de bază 

0 - - - - - - - - - 

Indicator 3: 
Materiale de 
informare şi 
publicitate (nr.) 

Realizare 0 0 1 4 6 15 - - - 15 
Ţintă  - - - - - - - - - 72 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - - 

Indicator 4: 
Campanii mass-
media (nr.) 

Realizare 0 0 0 1 1 2 - - - 2 
Ţintă  - - - - - - - - - 10 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - - 

Indicator 5: 
Accesări pagina de 
web (nr.) 

Realizare 0 0 499 165 770 353 1 028 262 1 207 450 - - - 1 207 450 
Ţintă  - - - - - - - - - 1 000 000 

Valoare de bază 0 - - - - - - - - - 

Indicator 6: 
Solicitări de 
informaţii primite la 
Centrul de 
Informare (nr.) 

Realizare 0 0 0 0 0 2 367 - - - 2 367 

Ţintă  - - - - - - - - - 40 000 

Valoare de bază 

0 - - - - - - - - - 

Indicator 7: 
Nivel de 
conştientizare a 
populaţiei (%) 

Realizare 0 0 0 0 0 9 - - - 9 
Ţintă  - - - - - - - - - 15 

Valoare de bază 5 - - - - - - - - - 

(●) Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare. 
 

Deși ritmul de implementare a contractelor în cadrul acestei axe prioritare a cunoscut o accelerare în anul 2012, 
evoluţia înregistrată este modestă pentru aproape toţi indicatorii acestei axe, fapt datorat demarării activității 
Centrului de Informare pentru IS abia în 2012 și a unor întârzieri în procesare a documentelor la nivel de 
beneficiar. Singura excepţie este reprezentată de Indicatorul 5 “Accesări pagina de web”, pentru care nivelul 
înregistrat arată o subestimare a ţintei planificate pentru acest indicator la momentul programării.  

În ceea ce privește indicatorul “Nivel de conştientizare a populaţiei”, în anul 2013 urmează să se realizeze o 
măsurare a acestui indicator, după finalizarea campaniei de informare publică integrată pentru promovarea 
finanţărilor din IS. 

Așa cum a reieșit din analiza portofoliului de proiecte care a stat la baza propunerii de realocare a unor fonduri 
către Axa prioritară 1, se preconizează că țintele prevăzute în program pentru indicatorii aferenți acestei axe 
prioritare vor fi realizate, cu excepția indicatorului ”Studii, analize, rapoarte, strategii” care va putea fi atins numai 
în proporție de 18%.  
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 Analiza calitativă la nivelul axei prioritare 3 
 

Obiectivul acestei axe prioritare este de a asigura o diseminare coordonată la nivel naţional a mesajelor generale 
cu privire la instrumentele structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare conform 
Strategiei Naţionale de Comunicare pentru IS. 

Beneficiari eligibili: AM POAT 

Progresul general înregistrat în implementarea axei prioritare 3 este reflectat de datele prezentate în tabelul 12 de 
mai jos: 

                              Tabel 12 
 Număr proiecte/cereri de rambursare/ 

aplicații de plată 
Valoare eligibilă 

Realizat în  
2011 

Realizat în  
2012 

Cumulat la  
31 dec. 2012 

Realizat în  
2012 

Realizat în  
2012 

Cumulat la  
31 dec. 2012 

Proiecte depuse 1 0 2 2.333.042 0 6.399.635 

Proiecte aprobate 1 0 2 2.333.042 0 6.399.635 

Proiecte contractate 1 0 2 2.333.042 -1.623.606* 4.776.029 

Cereri de rambursare 
aprobate  3 6 14 303.608 456.255 872.898 

Plăţi efectuate către 
beneficiari12  N/A N/A N/A 242.886 365.004 698.318 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE N/A N/A N/A 323.059 261.797 703.792 

* Scăderea valorii contractate s-a datorat diminuării bugetului proiectului aflat în implementare pe DMI 3.1.  
 

Graficul de mai jos ilustrează stadiul implementării detaliat pe domenii majore de intervenţie: 
                                                                                                                                                                    Grafic 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMI 3.1 Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu 
privire la IS alocate României 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de asistenţă pentru implementarea Planului de 
acţiune pentru Comunicare, elaborat de ACIS. Această asistenţă include campanii de comunicare, sondaje de 
opinie publică, activităţi de publicitate, organizarea de evenimente, materiale de informare, evaluarea impactului şi 
analiza celor mai bune instrumente de promovare şi publicitate 

Beneficiari eligibili: AM POAT 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 
Titlul proiectului 1  Sprijin pentru implementarea planului de comunicare ACIS 21.12.2013 

                                                
12 Plățile efectuate de AM către beneficiari constau în sumele FEDR (care includ de asemenea prefinanțarea plătită și dedusă din cererile de 
rambursare) și cofinanțarea publică plătită de la bugetul de stat beneficiarilor POAT care nu sunt instituții publice – Agențiile pentru Devoltare 
Regională (ADR).  
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Cu o rată de contractare de aproximativ 9%, evoluţia pe parcursul întregii perioade a acestui DMI este foarte 
scăzută. Rata de absorbţie (de doar 2%) este încă foarte mică, motiv pentru care este nevoie de acţiuni în 
vederea accelerării implementării şi a ritmului de efectuare a plăţilor. Această activitate scăzută a fost determinată 
în principal de capacitatea redusă a Compartimentului Comunicare IS din cadrul ACIS şi a măsurilor de austeritate 
luate de Guvern, care au condus la descurajarea cheltuielilor privind informarea şi comunicarea. Singurul proiect 
aflat în implementare în cadrul acestui DMI a înregistrat în anul 2012 niște evoluții mai semnificative prin 
contractarea unei campanii de informare publică integrată pentru promovarea finanţărilor din IS. Campania a 
constat în crearea şi difuzarea, în perioada 15 decembrie 2012 – 15 martie 2013, a 3 spoturi TV, 3 spoturi Radio, 
3 bannere online, 3 broşuri, 12 machete de presă, 6000 de afişe și 115 panouri outdoor. Din punct de vedere 
financiar și al indicatorilor, efectele urmează să fie înregistrate în anul 2013. De asemenea, în cadrul proiectului au 
fost organizate două evenimente (Ziua Europei și Conferința Anuală POAT) și seminarii de informare cu 
reprezentanţii mass-media.  

În anul 2012, Compartimentul Comunicare IS din cadrul ACIS a beneficiat de sprijin în cadrul contractului de 
consultanţă “Sprijin în continuare pentru funcţionarea ACIS şi AM POAT”, în vederea elaborării de documentații de 
atribuire și pentru a urmări activitatea contractelor aflate în derulare. Spre finalul anului 2012, sprijinul a constat și 
în elaborarea primei versiuni a Strategiei şi al Planului de comunicare IS pentru anul 2013.  

Se estimează că aceste activități vor avea un impact pozitiv asupra plăţilor şi va ajuta la eliminarea întârzierilor în 
implementare, în vederea înregistrării unei evoluţii semnificative şi atingerii obiectivelor de la nivelul DMI. 

DMI 3.2 Funcţionarea Centrului de Informare pentru IS  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de resurse pentru dezvoltarea şi funcţionarea unui 
Centru de Informare pentru IS, resurse pentru dezvoltarea unei pagini web dedicate, a unui call center şi a unei 
reţele regionale şi locale de puncte de informare 

Beneficiari eligibili: AM POAT 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2012 Dată finalizare 
Titlul proiectului 1  Organizarea Centrului de Informare pentru IS şi asigurarea sprijinului 

pentru funcţionarea acestuia 
30.04.2014 

Centrul de Informare pentru IS (CIIS) a început să funcționeze în ianuarie 2012 și a fost lansat oficial în luna 
februarie 2012. Centrul are câteva componente care asigură distribuirea informaţiei privind IS: un front-desk, un 
Call center şi o adresă de email unde oricine poate solicita informaţii cu privire la accesarea şi implementarea IS. 
Mai mult, Centrul are un site oficial www.fonduri-ue.ro (care începând din anul 2013 a devenit site-ul oficial al 
Ministerului Fondurilor Europene), elaborează diferite materiale de informare şi organizează întâlniri la care diferite 
categorii de public pot participa şi primi feedback cu privire la aspecte specifice sesizate. 

Astfel, în anul 2012 CIIS a realizat următoarele activități: 
- a răspuns la 2.367 solicitări;  
- a restructurat pagina de web www.fonduri-ue.ro, a lansat o pagină conexă destinată beneficiarilor 

http://b.fonduri-ue.ro și a asigurat actualizarea cu informații a acestor pagini, crescând cu 188.000 numărul 
de accesări (vizitatori unici); 

- a organizat 2 evenimente naționale și 3 evenimente regionale (în Brașov, Constanța și Iași) referitoare la 
problematica IS, precum și 6 evenimente ad hoc (realizate conform planului de comunicare al CIIS); 

- a editat și difuzat 9 materiale de comunicare (dintre care 3 broșuri si 3 buletine informative).   

Datorită unor decalaje survenite la beneficiar în aprobarea rapoartelor și efectuarea plăților aferente contractului, 
evoluțiile financiare în cadrul DMI 3.2. nu reflectă pe deplin evoluțiile fizice înregistrate în derularea contractului, 
urmând ca în anul 2013 situația absorbției să se îmbunătățească. De asemenea, în anul 2013 se va avea în 
vedere crearea unei rețele teritoriale de puncte de informare a CIIS.  
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În anul 2012 s-a înregistrat o evoluţie mai importantă la nivelul Axei prioritare 3, în special prin contractarea și 
derularea parțială a campaniei de informare publică integrată pentru promovarea finanţărilor din IS și prin punerea 
în funcțiune a Centrului de Informare pentru IS.  

Astfel, s-a intensificat activitatea de comunicare prin intermediul paginii web www.fonduri-ue.ro, s-au produs și 
distribuit mai multe materiale informative, s-au organizat evenimente la nivel național și regional și s-a asigurat 
help-desk orizontal prin Centrul de Informare pentru IS.  

Cu toate aceste progrese, în urma analizei realizate pentru realocarea care a fost aprobată de CM POAT în luna 
noiembrie 2012, a rezultat că sumele eligibile care urmează să rămână neutilizate în cadrul acestei axe prioritare 
sunt de aproximativ 24,4 milioane euro. 

În vederea realizării proiectelor incluse în portofoliu pentru perioada 2013-2015, trebuie să se facă eforturi 
considerabile, atât în ceea ce priveşte sprijin acordat pentru Planul de Comunicare (DMI 3.1) cât şi pentru Centrul 
de Informare (DMI 3.2). 
 

3.3.2. Probleme importante întâmpinate şi măsuri adoptate pentru soluţionarea lor 

Descrierea 
problemei întâlnite 
la nivelul axei 
prioritare 3 

Număr extrem de redus al personalului Compartimentului Comunicare IS din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene (beneficiar unic al acestei axe prioritare) 

Măsuri adoptate 
pentru rezolvarea 
problemei 

Compartimentului Comunicare IS a beneficiat de sprijin pe parcursul anului 2012 prin 
contractul „Sprijin în continuare pentru funcţionarea ACIS şi AM POAT”, în vederea 
elaborării de documentații de atribuire și pentru a urmări activitatea contractelor aflate în 
derulare. Pe finalul anului 2012, sprijinul a constat și în elaborarea primei versiuni a 
Strategiei şi al Planului de comunicare pentru anul 2013. Procedura de atribuire pentru un 
nou contract prin care se va acorda sprijin în continuare către acest compartiment a fost 
lansată în luna decembrie 2012. 

Crearea CIIS a stabilit premisele pentru o mai bună comunicare cu beneficiarii IS, dar a 
determinat și responsabilități suplimentare pentru Compartimentul Comunicare IS, și anume 
coordonarea centrului.  

Stadiul la 31 
decembrie 2012 

La nivelul Compartimentului de Comunicare IS există un deficit permanent de personal. 
Astfel, din totalul de 3 posturi alocate acestui departament, doar 2 au fost activ ocupate (o 
persoană fiind în concediu îngrijire copil). 

Măsuri planificate 
pentru 2013 

- Contractarea în continuare de sprijin pentru Compartimentul de Comunicare 
- Demararea unei noi licitații care să asigure în continuare sprijinul necesar pentru 

funcționarea CIIS 
- Deschiderea DMI 3.2. către alți beneficiari în vederea creării unei rețele teritoriale a 

CIIS 
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4. Programe FSE: Conformitate şi concentrare 
Nu se aplică. 

5. Programe FEDR/Fond de Coeziune: proiecte majore 
Nu se aplică. 

6. Asistenţă tehnică 
Având în vedere că întregul program este destinat asistenței tehnice, iar evoluțiile și aspectele calitative au fost 
prezentate în capitolele anterioare, această secțiune prezintă informații privind asistența tehnică de care a 
beneficiat AM POAT în anul 2012 în vederea îndeplinirii funcţiilor sale. 

Proiectul dedicat finanţării parţiale a cheltuielilor de personal efectuate pentru personalul ACIS, derulat în 
cadrul DMI 1.1, a contribuit la menţinerea stabilităţii personalului AM, prin finanţarea acordării majorării salariale 
(ca pentru întreg personalul de coordonare, gestionare şi control a IS). 
 

Prin intermediul Acordului Cadru din domeniul evaluării – Lot 1, finanţat din DMI 1.2, un contract subsecvent a fost 
implementat în scopul evaluării capacităţii de absorbţie POAT (detaliile sunt prezentate în secțiunea 2.7.2 
“Evaluare”). 
 

În cadrul proiectului Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al Instrumentelor 
Structurale în managementul programelor operaţionale, finanţat din DMI 1.3, a fost asigurată participarea a 29 
de persoane din cadrul AM la cursuri în următoarele domenii: managementul riscului, achiziții publice, nereguli și 
fraudă, management financiar și audit, introducere date în sistemul electronic al achizițiilor publice, asistență 
tehnică și pregătirea următoarei perioade de programare.  
 

Prin proiectul Sprijin pentru ACIS, inclusiv AM POAT, finanţat din DMI 1.4, în anul 2012 AM POAT a primit 
sprijin pentru realizarea următoarelor activităţi:  

⁻ Întocmirea Raportului Anual de Implementare POAT pentru anul 2011, precum şi sugestii privind modul în 
care ar putea fi îmbunătăţit acest raport pentru anul următor; 

⁻ Pregătirea reuniunilor trimestriale ale Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice; 

⁻ Verificarea cererilor de rambursare la nivelul POAT: expertul cheie a lucrat împreună cu echipa de verificare a 
AM POAT pentru 21 de verificări administrative și 11 verificări la fața locului; 

⁻ Organizarea întâlnirilor şi evenimentelor (asigurarea locaţiei şi a facilităţilor de ordin tehnic şi logistic necesare 
desfăşurării evenimentului, propunerea şi pregătirea materialelor promoţionale personalizate şi a mapelor, 
asigurarea secretariatului întâlnirii şi înregistrarea participanţilor), după cum urmează:  
 Reuniuni ale Comitetului de Monitorizare POAT (13 iunie şi 14 noiembrie 2012); 
 Întâlniri tehnice cu beneficiarii privind implementarea proiectelor pentru rambursarea cheltuielilor 

salariale (7 iunie și 12 septembrie 2012) și a proiectelor care vizează sprijinirea coordonării polilor de 
creștere (21 mai 2012); 

 Organizarea Conferinței anuale pentru asistență tehnică pentru anul 2012; 

⁻ Sprijin tehnic pentru verificarea achiziţiilor; 

⁻ Instalarea de noi echipamente IT în cadrul AM POAT. 

În plus, în cadrul proiectului s-au rambursat cheltuieli privind funcţionarea AM POAT şi cheltuieli de transport ale 
AM POAT în scopul participării la întâlnirile privind IS.  
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7. Informare şi publicitate 
Planul de Comunicare finanţat din POAT 2007-2013, axa prioritară 3 “Diseminarea informaţiilor şi promovarea IS”, 
a fost elaborat în versiune finală în anul 2009 şi agreat de către CE în iunie 2009. Acest plan acoperă două tipuri 
de comunicare: comunicarea generală privind IS şi comunicarea la nivel de POAT.  
 

În 2012, Autoritatea de Management a realizat următoarele activităţi de comunicare pentru POAT: 
 Pagina oficială de Internet a POAT (www.poat.ro) a fost actualizată permanent cu informaţii privind 

implementarea programului, inclusiv cu lista beneficiarilor, denumirea proiectelor contractate în cadrul 
POAT şi a sumei contractate. În cursul anului 2012 s-a înregistrat un număr de 12.550 de accesări pe site, 
(6.260 vizitatori unici), 52% fiind noi vizitatori ai site-ului. În plus, în cadrul proiectului care sprijină 
implementarea Planului de Comunicare IS și POAT, a fost asigurată mentenanța site-ului.  

 În 7 septembrie și 12 iunie 2012, AM POAT a organizat două reuniuni cu beneficiarii POAT privind 
rambursarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada 2012-2015 pentru personalul implicat în 
gestionarea IS – obiectivul Convergență; 

 În data de 21 mai 2012 a fost organizată o reuniune cu coordonatorii polilor de creștere în vederea 
discutării aspectelor privind prelungirea contractelor aflate în derulare, propuneri de activități de 
comunicare și diseminare de informații cu privire IS, studiile și analizele de fundamentare a perioadei 
următoare de programare.   

 În 19 decembrie 2012, a avut loc evenimentul anual privind “Conferința anuală privind asistenţa tehnică”, 
cu participarea reprezentanţilor Autorităților de Management, Organismelor Intermediare, ai Comitetului de 
Coordonare pentru Asistenţă Tehnică şi a beneficiarilor (100 de participanţi). În cadrul conferinței au fost 
prezentate 4 proiecte reprezentative, finanțate din POAT (Facilitatea de Asistență Tehnică; Dezvoltarea 
culturii de evaluare; MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari; Funcţionarea CIIS) 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

Conferința anuală privind asistenţa tehnică, București, 19 decembrie 2012 
 

În 2012, MAEur a desfăşurat următoarele activităţi de comunicare generală privind IS:  

 A fost organizat un eveniment dedicat Zilei Europei care a constat într-un concert al Orchestrei 
Simfonice Bucureşti, intitulat “Călătorie muzicală în ţările Uniunii Europene”. La concert au fost invitate 440 
de persoane din cadrul instituţiilor implicate în coordonarea şi implementarea IS, precum şi din categoria 
beneficiarilor de proiecte şi ai altor „actori” implicaţi. De asemenea, au participat reprezentanţi ai presei 
scrise şi audio-vizuale. 

 A început derularea campaniei integrate de comunicare privind IS care are loc în perioada 15 
decembrie 2012 – 15 martie 2013. Campania de informare publică are ca obiectiv general informarea 
publicului larg cu privire la transparenţa procesului de finanţare din IS, mecanismul general al 
implementării proiectelor şi rolul beneficiarilor în procesul implementării, precum şi la exemple de proiecte 
„de succes” realizate. În mod specific, campania a avut următoarele teme de informare: 

⁻ caracterul public, gratuit şi orientat spre accesabilitate, a tuturor informaţiilor despre finanţarea 
din IS în România (inclusiv prin intermediul site-ului www.fonduri.ue.ro și a Centrului de 
informare la nivel naţional cu privire la IS); 
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⁻ rolul esenţial pe care îl deţin beneficiarii de proiecte în implementarea cu succes a acestora din 
urmă, implementare ce presupune un management responsabil şi performant, orientat spre 
inovare şi colaborare cu toate entităţile implicate (autorităţi de management, organisme 
intermediare, bănci, societate civilă, autorităţi de audit); 

⁻ exemple de proiecte „de succes”, ca o dimensiune concretă a efectelor pe care finanţarea UE 
le poate produce. 

Publicul țintă al campaniei integrate de informare a fost publicul general (preponderent din mediul urban, 
18+) și categoriile majore de potenţiali beneficiari de finanţări (administraţie publică, organizaţii non-
guvernamentale, institute de cercetare, universităţi, societăţi comerciale) și a cuprins următoarele 
elemente:  

⁻ 3 spoturi TV difuzate pe minim 6 posturi de televiziune naţională; 
⁻ 3 spoturi Radio difuzate pe minim 4 posturi Radio la nivel naţional; 
⁻ 3 bannere online postate fiecare pe 50 site-uri;  
⁻ 115 de panouri publicitare statice outdoor în provincie şi în Bucureşti; 
⁻ 12 machete presă cu apariţie săptămânală în minim 4 ziare;  
⁻ 1 afiş în minim 6.000 de exemplare; 
⁻ 3 broşuri în minim 15.000 de exemplare (câte 5.000 de exemplare pentru fiecare titlu); 

 Au avut loc 2 seminarii de informare a reprezentanţilor mass-media acreditaţi la nivel central şi/sau 
regional, cu privire la mecanismul de funcţionare, oportunităţile şi beneficiile accesării Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune, precum şi la ultimele evoluţii în domeniul implementării acestor fonduri în 
România (la Mamaia, în perioada 5-6 iulie 2012, cu 32 de participanţi şi la Ploieşti, în perioada 5-6 
decembrie 2012, cu 16 participanţi); 

 Reţelele între specialiştii în comunicare care lucrează pentru programele operaţionale au continuat să 
funcţioneze în 2012 prin intermediul Grupului de Lucru pentru Comunicare care a avut 6 întâlniri. 
Totodată, reprezentanții ACIS pe comunicare au participat la grupurile de lucru ale Comisiei Europene: 
INIO (2 reuniuni) şi INFORM (1 reuniune); 

 S-au elaborat comunicate de presă, interviuri scrise şi video, s-au oferit răspunsuri la întrebările din 
partea reprezentanţilor mass-media, s-a asigurat participarea reprezentanţilor ACIS la programe 
televizate, precum şi participarea la evenimente dedicate promovării IS; 

 Operaționalizarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale (CIIS), infamații privind 
activitatea acestuia pe parcursul anului 2012 fiind prezentate în continuare: 

 

Centrul de Informare privind Instrumentele Structurale (CIIS) 
 

O evoluție importantă înregistrată în anul 2012 în ceea ce privește comunicarea IS o reprezintă operaționalizarea 
CIIS, deschis în ianuarie 2012, contractul de asistență tehnică pentru operaționalizarea acestuia fiind semnat la 27 
decembrie 2011. 

CIIS oferă tuturor celor interesați informații cu privire la oportunitățile de finanțare existente, răspunsuri la întrebări 
generale legate de FSC, explicații clare, riguros formulate, în acord cu nevoile de informare specifice fiecărui 
solicitant, îndrumare către organismele responsabile specializate pentru probleme și întrebări specifice. Canalele 
de comunicare prin care CIIS își atinge grupul țintă sunt: 

 Numărul de telefon 021 9340 
 La sediul CIIS din București 
 E-mail: contact@fonduri-ue.ro 
 Formular de contact pe site-ul www.fonduri-ue.ro 
 www.fonduri-ue.ro (site oficial al IS) 
 http://b.fonduri-ue.ro (site dedicat beneficiarilor și potențialilor beneficiari IS) 
 Tipărituri 
 Conferințe regionale 
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 Evenimente organizate pe teme de interes în domeniul IS  
 Seminarii de informare 
 Rețele de socializare: LinkedIn, Facebook, Twitter 

Evenimente derulate de CIIS 

În 2012, CIIS a început seria de evenimente destinate beneficiarilor, potențialilor beneficiari, publicului larg, cu 
conferința de lansare a CIIS, în cadrul căreia centrul și-a prezentat misiunea și serviciile. 

În cadrul a 3 conferințe regionale, CIIS împreună cu oficiali ai MAEur și ai autorităților de management, au 
prezentat celor prezenți (beneficiari, potențiali beneficiari, consultanți, autorități, etc.) măsuri și abordări referitoare 
la creșterea absorbției IS. Fiecare conferință a avut în programul său câte o sesiune consistentă de “Întrebări și 
răspunsuri”, oferind astfel, posibilitatea unui dialog deschis între autoritățile responsabile de implementarea IS și 
cei interesați de subiect. Mai mult, pe parcursul fiecăreia dintre conferințe s-a desfășurat și câte un târg de 
oportunități ce a permis deopotrivă autorităților de management, organismelor intermediare, beneficiarilor și 
firmelor de consultant să își prezinte proiectele, serviciile și realizările. 

Pe lângă aceste evenimente la nivel regional, CIIS a mai organizat și o serie de alte evenimente, pe teme de 
interes în domeniul IS:   

 reuniuni ale Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat;  
 întâlnire informală a ministrului cu reprezentanți ai presei pe tema stadiului implementării IS; 
 conferință de prezentare a bunelor practice în gestionarea IS; 
 conferință cu tema „Problematica suspiciunilor de fraudă și conflictului de interese în domeniul achizițiilor 

publice aferente proiectelor finanțate din IS”; 
 conferință de prezentare a poziției Comisiei Europene privind elaborarea Acordului de Parteneriat și a 

programelor finanțate din fonduri europene în România în perioada 2014-2020; 
 conferință pentru prezentarea Raportului anual privind execuția bugetului Uniunii Europene pe anul 2011;  
 conferință cu tema ”Îmbunătățirea eficacității și eficienței politicii de coeziune”. 

Primul eveniment național organizat de CIIS a 
avut loc în decembrie 2012, având ca tematică  
“Comunicarea Instrumentelor Structurale – 
principii și strategii”. Începând cu noiembrie 
2012, CIIS a adus informațiile despre IS mai 
aproape de studenți și masteranzi, având în 
vedere că aceștia sunt beneficiari direcți ai 
diverselor proiecte finanțate POS DRU și POS 
CCE, derulate în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior, dar mai ales pentru că 
aceștia vor fi viitori angajați în sistemul de 
gestionare a IS, viitori manageri de proiecte cu 
co-finanțare, viitori consultanți în domeniu și am 
considerat important ca baza de informații 

corecte să fie pusă de către CIIS. Astfel, aproximativ o dată la două săptămâni, între 20 și 30 de studenți vin la 
sediul centrului pentru o sesiune de 3-4 ore de informare 
denumită “ABC-ul Instrumentelor Structurale”. Doi 
dintre participanții fiecărei sesiuni, beneficiază și de un 
internship de 5 zile în cadrul CIIS. Sesiunile se bucură de 
un real succes și vor continua și în 2013, atât în sediul 
CIIS dar și având reprezentanți CIIS ca invitați speciali în 
cadrul cursurilor și seminariilor derulate în facultăți. 

Ori de câte ori CIIS este invitat să participe la evenimente 
organizate de alți actori de pe piață ce ating și tematica IS, 
acesta răspunde pozitiv. Astfel, în 2012, reprezentanți ai 
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CIIS au participat la Professional Corner despre achiziții publice organizat de Asociația Consultanților în 
Management din România, la conferința organizată de www.finanțare.ro, în data de 4 octombrie 2012 - eveniment 
axat pe finanțări europene, investiții și management de proiect, sesiuni de informare organizate de ADR NE pe 
tema comunicării în domeniul IS etc. 

Tipărituri 

CIIS publică trimestrial câte o broșura și un buletin informativ, fiecare într-un tiraj de 2000 de exemplare ce sunt 
distribuite tuturor centrelor Europe Direct, consiliilor 
județene, camerelor de comerț. Aceste publicații pot fi, 
de asemenea găsite la sediul CIIS, dar și distribuite 
participanților la toate evenimentele organizate de CIIS. 
În cadrul buletinelor informative, CIIS prezintă 
informații noi, de interes în domeniu, interviuri cu 
reprezentanți ai autorităților ce gestionează IS, stadiul 
absorbției IS, calendarul lansărilor de apeluri, răspunsuri 
la cele mai frecvente întrebări întâlnite în activitatea 
CIIS. Broșurile au un caracter tematic. În cadrul 
broșurilor, CIIS a vorbit despre clustere și poli de 
competitivitate, servicii de bază si inovative furnizate de 
administrația publică locală, cercetare, dezvoltare și 

inovare. Despre fiecare temă s-au furnizat explicare de concepte, prezentare a asumărilor României prin Cadrul 
Strategic Național de Referință, acțiuni întreprinse în vederea atingerii acestor obiective, prezentarea liniilor de 
finanțare disponibile în domeniul descris, proiecte de succes în domeniu, stadiul absorbției la nivel de domeniu, 
etc. Broșurile și buletinele informative pot fi găsite și în format electronic pe www.fonduri-ue.ro și sunt distribuite și 
prin intermediul rețelelor de socializare. 
Website-ul www.fonduri-ue.ro 

Site-ul dedicat IS în România a fost preluat în cadrul contractului de asistență tehnică de operaționalizare a CIIS și 
complet schimbat (atât din punctul de vedere al tehnologiei folosite, dar și din perspectiva informațiilor 
prezentate).Dacă la momentul preluării acestuia de către CIIS, în luna ianuarie înregistra un număr de 11.000 
vizitatori, la sfârșitul anului 2012, numărul acestora crescuse considerabil la aproximativ 31.000 vizite. Acest 
website a devenit sursa de informații referitoare la IS cea mai accesată de publicul interesat și de către mass 
media (având în vedere și numărul crescut de preluări de articole de pe www.fonduri-ue.ro, pe portaluri de știri, 
site-uri private specializate în domeniu, etc.).Pe acest website, publicul interesat poate regăsi o gamă variată de 
informații utile precum: documente de programare 2007-2013, detalii despre instituțiile ce gestionează IS, 
legislație relevantă în domeniu, rapoarte de implementare ale PO, rapoarte strategice, studii și analize generate 

din proiectele de asistență tehnică derulate de 
autoritățile de management, acces către 
biblioteca de evaluare, prezentarea MFE și a 
responsabilităților acestuia, știri și comunicate 
de presă ale acestuia, știri și comunicate 
generate de către autoritățile de management 
și organismele intermediare, informații 
detaliate despre liniile de finanțare, calendarul 
lansărilor cererilor de proiecte, o secțiune 
dedicată noii perioade de programare 2014-
2020, calendar al evenimentelor organizate de 
CIIS, MFE, AM-uri, OI-uri, etc. Website-ul 
însumează într-un singur loc toate informațiile 
oficiale existente în sistemul de gestionare și 
implementare a IS din România. 
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Website-ul b.fonduri-ue.ro 
 

Acesta este un sub-site al www.fonduri-ue.ro, o platformă gratuită de informare, comunicare și prezentare, 
destinată beneficiarilor IS, dezvoltată în cadrul CIIS. 
Această platformă se dorește a veni în sprijinul beneficiarilor de IS, dar și potențialilor viitori beneficiari, pentru a 
regăsi într-un singur loc: 
 o descriere a sistemului de implementare a IS (condiții de eligibilitate, documente necesare pentru întocmirea 

unui proiect și depunerea lui spre finanțare, pași logici pentru obținerea finanțării, glosar de termeni); 
 resurse utile în implementare: instrucțiuni emise de toate autoritățile de management, legislație specifică 

tipurilor de activități eligibile în cadrul proiectelor cu finanțare din IS, publicații utile în implementare structurate 
pe domenii de activitate, linii de finanțare grupate pe tipuri de beneficiari;  

 o platformă gratuită ce oferă posibilitatea beneficiarilor să își promoveze proiectele derulate, să posteze diverse 
tipuri de anunțuri (licitații, activități pentru grupurile țintă ale proiectelor lor, anunțuri de recrutare în cadrul 
proiectelor); 

 un forum de discuții prin intermediul căruia pot face schimb de informații și bune practici cu alți beneficiari, dar 
pot de asemenea, interacționa cu ofițerii de informare ai CIIS. 

Rețele de socializare 

CIIS este prezent și pe cele mai importante rețele de socializare: Facebook (957 de aprecieri), LinkedIn (759 
conexiuni) și Tweeter (59 follow-eri). 

Acestea sunt actualizate zilnic cu informații curente, detalii despre evenimentele organizate de CIIS, permițând 
interacționarea cu publicul țintă, utilizator al acestor rețele. 

Activitățile de comunicare privind IS derulate în 2012, în special prin intermediul campaniei difuzate, a 
operaționalizării Centrului de informare și a dezvoltării paginii web www.fonduri-ue.ro, au avut o contribuție 
semnificativă la realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de Comunicare finanțat din POAT 2007-2013 
(versiunea 2) de a asigura recunoaşterea contribuţiei UE la modernizarea României, a rolului şi rezultatelor atinse 
prin folosirea IS, de a informa despre obiectivele şi beneficiile implementării acestora și de a asigura transparenţa 
cu privire la utilizarea acestora. 
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Anexa 1: Implementarea pe parcursul anului 2012 a recomandărilor rezultate în urma 
auditurilor efectuate la AM POAT  
 
Recomandări în urma auditului de operațiuni pentru POAT efectuat în perioada 7 februarie – 25 mai 2012 
În urma desfășurării auditului de operațiuni, 
Autoritatea de Audit a evidențiat 11 constatări cu 
impact financiar. 

Termenul limită: Conform prevederilor OUG nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora. 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 

Acţiuni întreprinse: Pentru cele 11 constatări cu impact 
financiar, AM POAT a declanșat procedura de constatare și 
de recuperare a creanțelor bugetare, conform prevederilor 
OUG nr. 66/2011,  9 dintre cele 11 constatări au fost 
implementate (creanțele fiind recuperate). Creanțele stabilite 
în urma celorlalte 2 constatări sunt în curs de recuperare.  

Recomandări în urma auditului de sistem pentru POAT efectuat în perioada 13 septembrie – 16 noiembrie 2012 

Modificarea prevederilor inițiale ale contractului de 
finanțare prin act adițional. Acest aspect va fi 
reglementat prin procedura de lucru a AM POAT și 
adus la cunoștință beneficiarului prin Ghidul 
Solicitantului. 

Termen limită: 15.02.2013 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: AM POAT a modificat Manualul de 
procedură și Ghidul Solicitantului conform recomandărilor AA 
și l-a înaintat spre aprobare conducerii instituției.  
Recomandare în curs de implementare 
Stadiul urmăririi implementării recomandărilor: AA va verifica 
în cadrul misiunii de follow-up modul de implementare 

Pentru proiectele care se implementează cu sprijinul 
unor contracte de achiziție publică, este necesară 
verificarea dosarului de achiziție la prima cerere de 
rambursare în care sunt incluse cheltuieli aferente 
acestor contracte, precum și la cererile de rambursare 
ulterioare, în cazul în care intervin acte adiționale la 
contractul de achiziție. 

Termen limită: 15.02.2013 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: În data de 16.01.2013 AM POAT a emis 
Instrucțiunea nr. 5 prin care a implementat recomandarea 
AA.  
Recomandarea a fost implementată 

Dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea 
respectării termenelor pentru verificarea cererilor de 
rambursare, prevăzute în OUG nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a IS şi utilizarea acestora 
pentru Obiectivul Convergenţă și în Manualul de 
proceduri POAT.  

Termen limită: 15.02.2013 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: AM POAT a modificat Manualul de 
procedură și Ghidul Solicitantului conform recomandărilor AA 
și l-a înaintat spre aprobare conducerii instituției.  
Recomandarea în curs de implementare 
Stadiul urmăririi implementării recomandărilor: AA va verifica 
în cadrul misiunii de follow-up modul de implementare 

Revizuirea metodologiei de eșantionare și re-
analizarea procentului minim pentru proiectele care 
vor fi verificate la fața locului, prin re-analizarea 
factorilor de risc utilizați în stabilirea eșantionului 
pentru verificările la fața locului, ținând cont de faptul 
că achizițiile publice au un grad de risc ridicat. 

Termen limită: 15.02.2013 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: În data de 16.01.2013 AM POAT a emis 
Instrucțiunea nr. 5 prin care a implementat recomandarea 
AA.  
Recomandarea implementată 

Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea unui 
spațiu adecvat necesar arhivării tuturor proiectelor 

Termen limită: Semestrul II 2013 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
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finalizate. Acţiuni întreprinse: MFE a publicat în luna aprilie 2013 un 
anunț privind contractarea serviciilor de consultanță 
imobiliară necesare pentru elaborarea unui studiu de piață în 
vederea închirierii unui spațiu într-un imobil de birouri. În 
urma evaluării ofertelor primite a fost atribuit contractul 
urmând ca expertul evaluator autorizat ANEVAR să 
întocmească un studiu de piață în funcție de necesitățile 
MFE.  
Recomandarea în curs de implementare 
Stadiul urmăririi implementării recomandărilor: AA va verifica 
în cadrul misiunii de follow-up modul de implementare 

Recomandări în urma auditului efectuat de Comisia Europeană – Direcția Generală Politică Regională – Audit, în 
perioada 19.09.2011 – 23.09.2011  
Se recomandă raționalizarea procesului decizional 
pentru activitățile AM POAT în scopul unei gestionări 
mai eficiente. Eventualele opțiuni ar putea include 
delegarea competențelor către directorul AM POAT 
sau separarea AM de ACIS. 

Termen limită: N/A 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 

Acţiuni întreprinse: Separarea funcțiilor a fost asigurată până 
la sfârșitul anului 2012, prin delegarea calității de ordonator 
principal de credite la nivelul directorului AM POAT.  
Recomandare implementată și închisă 

Descrierea măsurilor de atenuare a lipsei potențiale 
de independență sau a conflictului potențial de 
interese, deja adoptate/care urmează a fi adoptate în 
cadrul noii structuri a sistemului de gestionare și 
control. 

Termen limită: N/A 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: În vederea evitării unor  potențiale 
conflicte de interese la nivelul MAEur s-a avut în vedere 
principiul segregării funcțiilor între AM și beneficiari prin 
separarea funcției de ordonator principal de credite. Astfel 
calitatea de ordonator principal de credite pentru AM POAT a 
fost delegată de la nivelul conducătorului instituției la nivelul 
directorului AM POAT, iar pentru partea de contractare și 
plată a fondurilor alocate din bugetul instituției pentru 
proiectele în care ACIS este beneficiar, calitatea de 
ordonator principal de credite a fost delegată secretarului 
general al MAEur.  
Recomandare implementată și închisă 

Utilizarea fondurilor în cadrul POAT și al contractului 
semnat între AA (Curtea de Conturi) și AM POAT ar 
putea pune în pericol independența din punct de 
vedere funcțional. Prin urmare, structura prezintă un 
risc de lipsă a independenței. Deșii auditorii CE nu au 
constatat materializarea acestui risc, trebuie luate 
măsuri de prevenire.  
Autoritățile române sunt invitate să reflecteze asupra 
problemei ridicate de auditorii Comisiei și să propună 
acțiuni corespunzătoare pentru remedierea situației. 

Termen limită: N/A 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: Autoritatea de Audit este un organism 
independent care funcționează pe lângă Curtea de Conturi a 
României. Cele 3 proiecte depuse spre finanțare din POAT și 
al căror beneficiar este Autoritatea de Audit sunt 
implementate de serviciile de specialitate din cadrul Curții de 
Conturi. În acest fel, separarea funcțiilor între AM POAT și 
AA a fost asigurată prin faptul că funcția de beneficiar este 
realizată de către Curtea de Conturi a României.  
Recomandare implementată și închisă 

Având în vedere că mai multe proiecte sunt 
implementate direct de AM POAT sau de ACIS, care 
au în subordine departamentul de verificare a plăților, 
există un risc legat de lipsa de independență în 
îndeplinirea sarcinilor de control al procedurilor de 

Termen limită: N/A 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: În cazul în care AM POAT sau ACIS sunt 
beneficiari ai POAT, separarea funcțiilor în ceea ce privește 
partea de achiziție publică și cea de verificare este realizată 



 

Anexa 1  
 

 

 60 

achiziții publice. 
Se recomandă descrierea măsurilor de atenuare a 
acestui risc, deja adoptate/care urmează a fi adoptate 
în cadrul noii structuri a sistemului de gestionare și 
control. 

pe 2 paliere: 
-  la nivelul operațiunilor prin Serviciul de Implementare 
responsabil cu procedura de achiziție și prin Serviciul de 
Management Financiar responsabil cu verificările de 
management;  
- la nivelul conducerii MAEur, prin delegarea funcției de 
ordonator principal de credite Secretarului de Stat (partea de 
achiziții publice) și directorul AM POAT (aprobarea și 
verificările de management la nivelul AM POAT).  
Recomandare implementată și închisă 

În ceea ce privește rambursarea majorării salariale, 
Comisia recomandă AM POAT să realizeze o 
evaluare aprofundată a nevoilor instituțiilor eligibile ca 
bază pentru cererile de finanțare care vor fi depuse 
pentru contracte viitoare. 
O reconciliere globală a conturilor trebuie efectuată 
înainte de începerea verificărilor de management, în 
special dacă controalele se realizează prin 
eșantionare, pentru a justifica eșantionul selecționat. 
Dacă pentru a verifica o populație totală se utilizează 
un eșantion, dosarul AM trebuie să conțină dovada 
amplorii totale a controalelor. Este necesară o atenție 
permanentă pentru a garanta accesul liber și facil la 
dovezile privind controalele gestionării efectuate. 

Termen limită: N/A 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: Având în vedere informațiile incluse în 
documentele justificative care pot fi furnizate în cadrul 
acestor proiecte, pentru a asigura o pistă de audit clară, AM 
POAT a transmis CE o propunere de simplificare bazată pe 
modificarea categoriei de cheltuieli eligibile. Detalii privind 
această problematică sunt prezentate la punctul 2.1.6.  
Recomandare implementată și închisă 

Autoritățile române trebuie să asigure actualizarea 
permanentă a SMIS, care trebuie utilizat ca instrument 
de gestionare pentru raportare. În măsura în care este 
posibil, trebuie prevenite diferențele dintre SMIS și 
SFC2007 (în conformitate cu documentul anual de 
sinteză pe 2011). 

Termen limită: N/A 
Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 
Acţiuni întreprinse: În vederea menținerii informațiilor 
actualizate în SMIS-CSNR, ACIS a dezvoltat o aplicație web, 
MySMIS, care va colecta informații privind cererile de 
finanțare, cererile de rambursare și rapoartele de progres, 
direct de la solicitanți și beneficiari și le va importa în 
platforma SMIS-CSNR. Detalii privind această aplicație au 
fost prezentate la punctul 2.1.6. Analiza calitativă. 
Recomandare implementată și închisă 
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Anexa 2: Rezultatele activităţilor de evaluare din 2012 finanţate prin POAT 
 
 

A. Evaluarea capacității de absorbție a POAT 
 

Recomandări pentru care AM POAT are atribuţii care permit implementarea acestora 
⁻ Îmbunătățirea capacităţii beneficiarilor Axelor prioritare 2 și 3 de a elabora şi implementa proiecte prin 

furnizarea de instruire şi îndrumare (coaching);  
⁻ Extinderea listei beneficiarilor Axei prioritare 1; 
⁻ Luarea în considerare a unor opţiuni de realocare a fondurilor de la Axele prioritare 2 şi 3 la Axa prioritară 1 

(propunere aprobată de Comitetul de Monitorizare POAT noiembrie 2012); 
⁻ Necesitatea purtării de discuții detaliate între Serviciul Strategii din AM POAT şi posibilii beneficiari pe tema 

ideilor de proiecte identificate pentru a se asigura că ideile respective sunt promovate; 
⁻ Analizarea opţiunilor de a include în programele de formare prezente și/ sau în cele care sunt în portofoliul 

de proiecte, programe de formare/ coaching care să vizeze dezvoltarea personalului/ management în 
concordanță cu analiza nevoilor identificate (în special pentru Serviciul Coordonare SMIS și 
Compartimentul de Informare); 

⁻ Revizuirea procedurilor de implementare ale AM POAT prin corectarea neconcordanţelor, elaborarea şi 
completarea responsabilităţilor insuficiente/lipsă şi a fluxurilor de documente în implementarea contractelor 
de achiziţii şi ajustarea conţinutului deciziei de finanțare în vederea respectării drepturilor şi obligaţiilor 
reale ale ambelor părţi; 

⁻ Elaborarea unui manual detaliat al Beneficiarului care să răspundă la întrebările „cine ce face, când şi cum” 
care să acopere toate etapele ciclului de proiect şi care să fie corelate cu procedurile de implementare ale 
AM POAT; diseminarea manualului şi instruirea personalului beneficiarului în vederea utilizării acestuia 
inclusiv prin exemple concrete şi exerciţii de utilizare a documentelor şi formatelor; 

Recomandări care exced sfera de competenţă a AM POAT  
⁻ Delegarea către Serviciul de Implementare şi Serviciul de Management Financiar a responsabilităţilor de 

implementare prin acorduri de implementare în vederea definirii cu claritate a divizării sarcinilor şi 
responsabilităţilor legate de gestionarea achiziţiilor publice şi a contractelor între beneficiar şi Serviciul de 
Implementare; 

⁻ Îmbunătăţirea capacităţii Serviciului Coordonare SMIS şi Compartimentului Informare din cadrul ACIS 
(principalii beneficiari ai Axelor prioritare 2 şi 3) a de a gestiona proiecte prin reducerea gradului de 
încărcare cu sarcini prin internalizare/externalizare  

 Pentru Compartimentul Informare - Externalizarea următoarelor activităţi: activităţi de gestionare a 
proiectelor (elaborarea termenilor de referinţă şi documentațiilor de atribuire, suport în evaluarea 
ofertelor, monitorizarea implementării contractelor de achiziţii, verificarea rapoartelor de progres 
ale contractorilor, monitorizarea activităţilor tehnice şi verificarea livrabilelor), activităţi de 
implementare a Planului de Comunicare; 

 Pentru Serviciului Coordonare SMIS - Externalizarea activităţilor de gestionare a proiectelor 
(elaborarea termenilor de referinţă şi documentațiilor de atribuire, suport în evaluarea ofertelor, 
monitorizarea implementării contractelor de achiziţii, verificarea rapoartelor de progres ale 
contractorilor,  monitorizarea activităţilor tehnice şi verificarea livrabilelor); Biroul de asistenţă 
pentru utilizatorii SMIS, întreţinerea aplicaţiei, organizarea instruirilor şi evenimentelor, corectarea 
erorilor, întreţinerea echipamentului); 

 Ocuparea posturilor vacante din structurile beneficiarilor Axelor prioritare 2 și 3; 
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 Angajarea de personal suplimentar, pentru a fi implicat exclusiv în elaborarea și managementul 
proiectelor incluse în portofoliul de proiecte 2011-2014 pentru beneficiarii Axelor prioritare 2 și 3. 

⁻ Creşterea eficienţei muncii printr-un proces de lucru mai bun (în special pentru Serviciului Coordonare 
SMIS şi Compartimentului Informare) (ex. organizarea unor şedinţe săptămânale operative, elaborarea 
unor proceduri interne specifice şi analizarea posibilităţilor de externalizare a gestionării solicitărilor şi 
cererilor primite din exterior (solicitări care nu au legătură cu SMIS); 

⁻ Elaborarea unui manual de proceduri interne pentru Serviciul Coordonare SMIS privind gestionarea 
sesizărilor şi cererilor primite din exterior (care nu au legătură cu SMIS). 

 
B. Examinarea culturii de evaluare 

 

În data de 18 aprilie 2012, a demarat proiectul „Examinarea culturii de evaluare”, implementat de compania 
Ernst&Young.  

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi consistenţei DMI 1.2 
„Evaluare” al POAT prin furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului acestui 
domeniu major de intervenţie şi anume, dezvoltarea unei culturi comune de evaluare în cadrul sistemului de 
management al instrumentelor structurale, atât cantitativ, cât şi calitativ. 

Obiectivul specific este de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare şi AM POAT pentru: 
⁻ Dezvoltarea conceptului de evaluare adaptat particularităţilor fondurilor UE şi Politicii de Coeziune a UE în 

România; 
⁻ Investigarea teoriei care stă la baza strategiei DMI 1.2 al POAT şi semnalarea oricărei probleme în design-

ul sau în implementarea acestuia; 
⁻ Dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea continuă a dezvoltării culturii de evaluare şi stabilirea 

panelului cercetării; 
⁻ Măsurarea anuală a progresului culturii de evaluare. 

Acest raport a fost întocmit de Ernst & Young şi prezintă rezultatele primului an de activitate în cadrul proiectului 
„Examinarea culturii de evaluare”: după descrierea abordării metodologice (Capitolul 1) sunt prezentate rezultatele 
analizelor realizate în scopul măsurării nivelului de dezvoltare a culturii de evaluare în cadrul Sistemului 
Instrumentelor Structurale din România (capitolul 2), precum şi în scopul evaluării relevanţei DMI 1.2 “Evaluare” din 
cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică (capitolul 3). Pe baza acestor rezultate, raportul prezintă 
concluzii şi recomandări privind modificările strategice aferente procesului de structurare a DMI 1.2 precum şi 
activităţile viitoare ce pot fi întreprinse pentru consolidarea culturii de evaluare în cadrul sistemului Instrumentelor 
Structurale (capitolul 4). 

Nivelul actual de dezvoltare a culturii de evaluare este măsurat cu ajutorul unor indicatori relevanți pentru 
elementele definitorii ale culturii de evaluare – structurați pe criterii şi subcriterii –  ce au fost stabiliţi pe baza unei 
analize extinse a literaturii de specialitate şi adaptaţi contextului din România (a se vedea cap. 1). Indicatorii au fost 
grupaţi în funcție de cele 4 dimensiuni ale sistemului de evaluare (cererea de evaluare, oferta de evaluare, 
diseminarea/utilizarea rezultatelor evaluării, instituţionalizarea culturii de evaluare). Analiza DMI 1.2 a urmărit 
coerenţa obiectivelor acestuia cu grupurile-ţintă şi intervenţiile finanţate.  

Rezultatele obţinute, detaliate în capitolul 2, relevă un nivel bun de diseminare a culturii de evaluare în cadrul 
Sistemului Instrumentelor Structurale, cu o medie de realizare a Indicelui de Măsurare a Culturii de Evaluare 
obţinut pe baza tuturor indicatorilor de 63,35% din 100%. Această performanță bună reiese din analiza diferitelor 
criterii/elemente ale culturii de evaluare. 

În ceea ce priveşte cererea de evaluare, analiza arată că, în general, această dimensiune înregistrează 
performanţe bune (75,14% din index), toate criteriile obţinând un punctaj peste medie. Într-adevăr, Unităţile de 
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Evaluare constituite la nivel de Program şi coordonate de Unitatea Centrală de Evaluare, lucrează în strânsă 
colaborare în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare (criteriul 1 structura evaluării), resursele financiare şi 
umane alocate evaluării sunt adecvate şi corespund celor internaţionale (criteriul 2 resurse financiare şi umane), 
calitatea sistemului de monitorizare este considerată corespunzătoare, acesta furnizând informaţii în timp util, deşi 
există anumite arii care pot fi îmbunătăţite la nivel de CSNR (criteriul 3 calitatea sistemului de monitorizare) 
existând de asemenea planurile de evaluare și diverse activități specifice gestionate de către Comitetele de 
Coordonare a Evaluării (CCE) stabilite la nivel de Program, precum și standarde de evaluare conforme cu cerințele 
UE și proceduri operaţionale pentru conceperea, implementarea şi utilizarea rezultatelor evaluării (criteriul 4 
eficienţa funcţiei de evaluare).  

Deşi aceste criterii înregistrează în general performanţe bune, analiza arată că există anumite arii care necesită 
îmbunătăţiri pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020. Astfel, ar trebui luate în considerare anumite 
recomandări necesare optimizării gradului de diseminare a culturii de evaluare la nivelul cererii de evaluare:   

⁻ elaborarea unor analize legate de reorganizarea funcţiei de evaluare în compartimente dedicate exclusiv 
evaluării, revizuirea procedurilor operaţionale pentru o mai bună corelare a evaluării cu monitorizarea şi 
programarea; dezvoltarea profesională a personalului la nivelul de PO şi CSNR, concomitent cu 
monitorizarea numărului de persoane, având în vedere tendinţa de reducere a dimensiunilor unităţilor de 
evaluare. 

⁻ îmbunătăţirea sistemului de indicatori; 
⁻ susţinerea procesului de planificare a evaluărilor pentru perioada 2014-2020, corelând planurile de 

evaluare cu disponibilitatea datelor. 

Rezultatele diseminării culturii de evaluare la nivel de ofertă a sistemului de evaluare sunt în mare măsură 
satisfăcătoare, deşi înregistrează un procent mai scăzut decât la nivelul cererii (67,53% din index): companiile 
naţionale şi internaţionale ce furnizează servicii de evaluare sunt prezente pe piaţa din România şi deţin expertiza 
tematică şi metodologică necesară (criteriul 6 disponibilitatea şi calitatea expertizei de evaluare); de asemenea, 
datele socio-economice sunt disponibile în timp util, deşi micro-datele la nivel de beneficiar sunt numai parţial 
disponibile (criteriul 5 disponibilitatea şi fiabilitatea datelor socio-economice). Cu toate acestea, există câteva 
recomandări în scopul consolidării procesului de diseminare a culturii de evaluare în ceea ce priveşte oferta:  

⁻ dezvoltarea unei baze de date de referință din punct de vedere statistic, utilă efectuării analizelor 
contrafactuale. 

⁻ revizuirea obiectivelor specifice şi a activităţilor eligibile ale DMI 1.2 având în vedere, de asemenea, 
normele privind eligibilitatea cheltuielilor, ca o pre-condiţie pentru desfăşurarea acţiunilor destinate întăririi 
capacității furnizorilor de servicii de evaluare, în special a companiilor naţionale.  

Dimensiunea sistemului de evaluare în ceea ce priveşte diseminarea şi utilizarea rezultatelor evaluării înregistrează 
performanţe adecvate (66,45% din index). Rapoartele de evaluare sunt disponibile publicului, fiind organizate 
dezbateri publice pentru prezentarea şi discutarea rezultatele evaluării, precum și evenimente pentru prezentarea 
rezultatelor evaluării (criteriul 7). Mai mult decât atât, pentru a utiliza cât mai eficient rezultatele evaluării, există în 
cadrul sistemului proceduri specifice precum și acțiuni de follow-up a acestora bine stabilite. Astfel, utilizarea 
rezultatelor evaluării are un impact considerabil (criteriul 8). Totuși, au fost identificate unele arii de îmbunătățire 
pentru a crește eficiența acțiunilor aferente acestei dimensiuni, iar raportul furnizează următoarele recomandări în 
această privință: 

⁻ Realizarea unui studiu destinat identificării celor mai adecvate instrumente şi canale de comunicare 
precum și a celui mai potrivit limbaj, în scopul eficientizării comunicării cu factorii interesaţi din domeniul 
Instrumentelor Structurale;  

⁻ Includerea în cadrul proiectelor de evaluare a unor evenimente de comunicare mai ample. 

Ultima dimensiune a sistemului de evaluare care a fost luată în considerare, instituţionalizarea culturii de evaluare, 
este cea care înregistrează performanţele cele mai reduse (57,75% din index). În ceea ce priveşte cadrul mental 
(criteriul 9), evaluarea este considerată într-o anumită măsură, un element esențial al succesului instituțional, 
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independența acesteia fiind clar înțeleasă și respectată. Cu toate acestea, având în vedere faptul că numărul 
evaluărilor iniţiate ca răspuns la nevoia de cunoaştere este mai scăzut decât în alte state membre (criteriul 12), se 
pot aduce îmbunătățiri la nivel decizional, chiar dacă proiectele de dezvoltare a capacității finanţate din DMI 1.2 
vizează deja acest obiectiv. 

Calitatea/expertiza resurselor umane implicate (criteriul 11) corespunde mediei indexului, cu prezenţa unor 
campioni ai evaluării (de ex. persoane care susţin procesul de evaluare) atât la nivel de PO, cât şi la nivel de 
CSNR. Cu toate acestea, gradul de participare a funcţionarilor publici (alţii decât cei dedicaţi evaluării) poate fi 
îmbunătățit, la fel ca și opțiunile de formare (în special cele oferite de mediul universitar) existente pe piaţă şi 
creșterea nivelului de internalizare a evaluării de către factorii instituţionali interesați (criteriul 16). 

Instituţionalizarea culturii de evaluare este, de asemenea, redusă dacă analizăm reţeaua creată de către factorii 
interesaţi externi. Într-adevăr, atât contribuţia organizaţiei naţionale a evaluatorilor la diseminarea bunelor practici 
(criteriul 13), cât şi nivelul de participare a societăţii civile la activităţile legate de evaluare şi numărul evenimentelor 
publice organizate anual (criteriul 14) sunt reduse. Chiar dacă a existat recent o cooperare între factorii instituţionali 
interesaţi, mediul universitar şi furnizorii de servicii de evaluare, implicarea mediului universitar rămâne încă extrem 
de scăzută.  

Instituţionalizarea culturii de evaluare presupune și analiza contextului general legislativ, a nivelului calitativ al 
administraţiei publice, ca și factori de facilitare a diseminării unei culturi comune de evaluare. Din punct de vedere 
legislativ (criteriul 10), prevederile legale naţionale care reglementează evaluarea corespund cadrului legal UE şi 
stipulează cerinţa suplimentare realizării planurilor de evaluare. Există totuși elemente ale cadrului legal din 
România care limitează evaluarea, în special normele privind achiziţiile publice, ordonanţe referitoare la angajarea 
personalului şi reglementări cu privire la eligibilitatea cheltuielilor. În ceea ce priveşte guvernanţa în general 
(criteriul 15), indicatorii care fac referire la România ai indicelui Băncii Mondiale o poziţionează peste media celor 
mai mulţi indicatori, cu excepția eficacității guvernării. În urma analizei datelor referitoare la această dimensiune, 
raportul furnizează următoarele recomandări:  

⁻ promovarea activităţilor de comunicare, direcţionate în special către factorii de decizie şi către societatea 
civilă (a se vedea criteriul 7). 

⁻ revizuirea obiectivelor specifice şi a activităţilor eligibile ale DMI 1.2 Evaluare a Programului Operaţional 
Asistenţă Tehnică, luându-se, de asemenea, în considerare normele privind eligibilitatea cheltuielilor, 
pentru a spori opţiunile educaţionale şi acţiunile de dezvoltare a capacităţii, cu implicarea mediului 
universitar şi a diferiţilor actori/factori interesaţi din cadrul sistemului de evaluare, inclusiv a asociaţiei 
naţionale a evaluatorilor;  

⁻ promovarea activităţilor de consolidare a capacităţilor în scopul creării unei cereri pentru evaluare 
încorporată de jos în sus;  

⁻ abordarea Calităţii Reglementărilor prin realizarea unor studii de evaluare a impactului reglementărilor 
Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, finanțate din DMI 1.2. 
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Anexa 3: Lista contractelor subsecvente aflate în implementare pe parcursul anului 2012 
în cadrul acordului cadru „Facilitatea de Asistență Tehnică” 
 
 

Titlu proiect  Beneficiar  

Lot 1  

Realizarea unei metodologii unitare de elaborare a Rapoartelor Anuale de Implementare 
pentru toate Programele Operaţionale finanţate din FSC 

MFE 

Strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate Cercetare - Dezvoltare Automotive 
Craiova 

ADR SV 
Oltenia 

Sprijinirea activităţii de planificare din Regiunea Vest prin elaborarea de analize sectoriale  - 
Studiu regional de transport şi mobilitate ADR Vest 

Sustenabilitatea – motor al dezvoltării în Regiunea Vest ADR Vest 

Elaborarea Raportului Strategic Național CSNR 2012 MFE 

Lot 2  

Realizarea unui proiect pilot pentru monitorizarea unor proiecte prioritare de infrastructură 
rutieră finanţate din POS Transport şi POR 

MFE 

Realizarea unui proiect pilot pentru monitorizarea unor proiecte prioritare de infrastructură de 
mediu finanţate din POS Mediu 

MFE 

Elaborarea unei metodologii de eficientizare a activității de raportare a neregulilor ACP 

Întocmire caiet de sarcini tip pentru realizarea de proiecte având ca obiect organizarea unor 
campanii de conştientizare 

MFE 

Redactare caiet de sarcini tip în vederea realizării de proiecte având ca obiect organizarea şi 
funcţionarea facilităţilor de tip help-desk 

MFE 

Definire tipuri de factori de evaluare pe tipuri de contracte de achiziţie publică MFE 

Analiză a cauzelor de respingere a unui mare de proiecte în cadrul unor programe 
operaţionale (POS DRU, POS CCE, PO DCA) 

MFE 

Revizuirea mecanismului instituțional din cadrul MAI pentru creșterea eficacității și eficienței 
implementării proiectelor finanțate din FSC MAI 

Furnizarea de asistență tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU pentru îndeplinirea condițiilor 
de verificare a rezonabilității costurilor și a îmbunătățirii contractului standard de finanțare AM POS DRU 

Lot 3  

Organizarea unui schimb de experienţă pe tema deficienţelor întâlnite în activitatea de 
verificare a achiziţiilor publice pentru proiectele finanţate din FSC 

MFE 

Organizarea unui schimb de experienţă pe tema prevenirii, identificării şi soluţionării 
conflictelor de interese în procedurile de achiziţii publice aferente proiectelor finanţate din FSC 

MFE 
 

Organizarea unei mese rotunde între Autoritățile de Management și Organismele Intermediare 
care gestionează Programe Operaționale, în vederea schimbului de experiență în domeniul 
achizițiilor publice realizate de către beneficiarii privați 

AM POS CCE 
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Anexa 4: Lista proiectelor contractate din POAT la 31.12.2012 
 

Nr 
crt Titlu proiectului Nume beneficiar 

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) 
Stadiul 

proiectului 
la 31.12.2012 

Finanţarea acordată Contribuţia 
proprie a 

beneficiarului 
Total 

Fonduri UE 
Buget 

Naţional 

Axa prioritară: 1. Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor 

Domeniul Major de Intervenție 1.1. Sprijin pentru managementul si implementarea Instrumentelor Structurale 

1.  

Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în 
monitorizarea şi evaluarea Programelor 
Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de 
Referinţă 

MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 

372.506 0 93.126 465.632 În implementare 

2.  Facilitatea de Asistenta Tehnica MFE – AM POAT  2.863.170 0 715.793 3.578.963 În implementare 

3.  
Studiu privind identificarea direcţiilor prioritare de 
reformă a Politicii de Coeziune post-2013 din 
perspectiva României 

MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 

22.998 0 5.749 28.747 Finalizat 

4.  
Sprijin pentru coordonarea implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al polului de creştere Iaşi 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est 

551.603 137.901 0 689.503 În implementare 

5.  
Sprijin pentru coordonarea implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al polului de creştere Braşov 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

578.680 144.670 0 723.350 În implementare 

6.  
Sprijin pentru coordonarea implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al polului de creştere Ploieşti 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

580.360 145.090 0 725.450 În implementare 

7.  
Sprijin pentru coordonarea implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al polului de creştere 
Constanţa 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est 

643.747 160.937 0 804.684 În implementare 

8.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Finanţelor Publice 
pentru personalul implicat în coordonarea, 
managementul şi controlul instrumentelor 

Ministerul Finanţelor 
Publice 

1.404.915 0 0 1.404.915 Finalizat 
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Nr 
crt Titlu proiectului Nume beneficiar 

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) 
Stadiul 

proiectului 
la 31.12.2012 

Finanţarea acordată Contribuţia 
proprie a 

beneficiarului 
Total 

Fonduri UE 
Buget 

Naţional 

structurale 

9.  
Sprijin pentru coordonarea implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Craiova 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest 
Oltenia 

370.356 92.589 0 462.945 În implementare 

10.  
Sprijin pentru coordonarea implementării planului 
integrat de dezvoltare al polului de creştere 
Timişoara 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest 

292.770 73.193 0 365.963 În implementare 

11.  

Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Nord-Est pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Nord-
Est 

386.247 0 0 386.247 Finalizat 

12.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de CNDIPT - OI POS DRU 
pentru personalul implicat în gestionarea 
instrumentelor structurale 

Centrul Naţional de 
Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional 
Tehnic 

550.307 0 0 550.307 Finalizat 

13.  
Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ANCS pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale   

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

665.334 0 0 665.334 Finalizat 

14.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU Centru pentru 
personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Centru 

437.274 0 0 437.274 În implementare 

15.  
Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ANOFM pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale 

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

241.716 0 0 241.716 Finalizat 

16.  Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de Ministerul Administraţiei şi 869.858 0 0 869.858 Finalizat 
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Nr 
crt Titlu proiectului Nume beneficiar 

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) 
Stadiul 

proiectului 
la 31.12.2012 

Finanţarea acordată Contribuţia 
proprie a 

beneficiarului 
Total 

Fonduri UE 
Buget 

Naţional 

personal efectuate de MAI pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale 

Internelor 

17.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU B-I pentru 
personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale 

Organismul Intermediar 
POS DRU Bucuresti-Ilfov 

239.875 0 0 239.875 Finalizat 

18.  

Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MDRT pentru personalul 
implicat in gestionarea Programului Operaţional 
Regional 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

3.141.725 0 0 3.141.725 Finalizat 

19.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MTI pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

1.041.305 0 0 1.041.305 Finalizat 

20.  

Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Curtea de Conturi a 
României pentru personalul Autorităţii de Audit 
implicat in controlul instrumentelor structurale   

Curtea de Conturi a 
României 

2.222.199 0 0 2.222.199 Finalizat 

21.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISMB pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București 

56.387 0 0 56.387 Finalizat 

22.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJT pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Timiș 

66.185 0 0 66.185 Finalizat 

23.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJC pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Cluj 

50.514 0 0 50.514 Finalizat 
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Nr 
crt Titlu proiectului Nume beneficiar 

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) 
Stadiul 

proiectului 
la 31.12.2012 

Finanţarea acordată Contribuţia 
proprie a 

beneficiarului 
Total 

Fonduri UE 
Buget 

Naţional 

24.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJ Brăila pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale   

Inspectoratul Școlar al 
Județului Brăila 

47.456 0 0 47.456 Finalizat 

25.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJ Alba pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale  

Inspectoratul Școlar al 
Județului Alba 

72.396 0 0 72.396 Finalizat 

26.  
Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MMP pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

2.840.683 0 0 2.840.683 Finalizat 

27.  
Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJ Neamț pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale  

Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț 

55.206 0 0 55.206 Finalizat 

28.  
Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJ Dolj pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale     

Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj 

35.939 0 0 35.939 Finalizat 

29.  

Sprijin pentru finanțarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de ISJ Călărași pentru 
personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale  

Inspectoratul Școlar 
Județean Călărași 

51.538 0 0 51.538 Finalizat 

30.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Reg. Sud-
Muntenia pentru personalul implicat în gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Sud-Muntenia 

310.652 0 0 310.652 Finalizat 

31.  
 Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU S-V Olt. 
pentru personalul implicat in gestionarea 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU S-V 
Oltenia 

325.367 0 0 325.367 Finalizat 
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Nr 
crt Titlu proiectului Nume beneficiar 

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) 
Stadiul 

proiectului 
la 31.12.2012 

Finanţarea acordată Contribuţia 
proprie a 

beneficiarului 
Total 

Fonduri UE 
Buget 

Naţional 

instrumentelor structurale 

32.  
Sprijin pentru coordonarea implementării planului 
integrat de dezvoltare al polului de creștere Cluj-
Napoca (2) 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord Vest 

423.251 105.813 0 529.064 În implementare 

33.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU Regiunea 
Vest pentru personalul implicat în gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Vest 

323.443 0 0 323.443 Finalizat 

34.  
Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MCSI pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale 

350.774 0 0 350.774 În implementare 

35.  
 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MECMA pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale  

Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

1.603.644 0 0 1.603.644 Finalizat 

36.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Reg. Sud-
Est pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Sud-Est 

335.973 0 0 335.973 Finalizat 

37.  
 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MECTS pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

223.106 0 0 223.106 Finalizat 

38.  
 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MMFPS pentru personalul 
implicat în gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 

500.705 0 0 500.705 Finalizat 
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Nr 
crt Titlu proiectului Nume beneficiar 

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) 
Stadiul 

proiectului 
la 31.12.2012 

Finanţarea acordată Contribuţia 
proprie a 

beneficiarului 
Total 

Fonduri UE 
Buget 

Naţional 

39.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Nord-Vest pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Nord-Vest 

329.653 0 0 329.653 Finalizat 

40.  
Sprijin pentru realizarea schimbului de experiența 
cu alte SM ale UE in vederea îmbunătățirii 
coordonării, gestionarii și controlul IS 

MFE 71.783 0 17.946 89.728 În implementare 

41.  
Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea 
instrumentelor structurale în vederea optimizării 
sistemului de achiziţii publice 

ANRMAP 1.434.559 0 358.640 1.793.198 În implementare 

42.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Afacerilor 
Europene pentru personalul implicat în 
coordonarea, managementul şi controlul 
instrumentelor structurale 

Ministerul Afacerilor 
Europene 

207.459 0 0 207.459 Finalizat 

43.  
Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare 
strategică teritorială pentru sprijinirea perioadei de 
programare post 2013 

MDRAP 972.924 0 243.231 1.216.155 În implementare 

44.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Vest 

993.102 0 175.253 1.168.355 În implementare 

45.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - S-V Oltenia, 
in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU S-V 
Oltenia 

1.098.012 0 193.767 1.291.779 În implementare 
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46.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Sud-Est, in perioada 2012-2015, pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud-
Est 

1.188.287 0 209.698 1.397.985 În implementare 

47.  
Studiu de potenţial privind dezvoltarea axei 
Timişoara-Arad centrii de polarizare ai dezvoltării în 
Regiunea Vest 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest 

82.357 14.534 0 96.890 În implementare 

48.  
Creşterea impactului utilizării Fondurilor Structurale 
asupra calităţii vieţii locuitorilor din Regiunea Vest 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest 

54.102 9.547 0 63.650 În implementare 

49.  

Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Sud-Muntenia, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea instrumentelor 
structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud 
Muntenia 

1.138.597 0 200.929 1.339.526 În implementare 

50.  

Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Nord-Est, in perioada 2012-2015, pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Nord 
Est 

1.284.535 0 226.683 1.511.218 În implementare 

51.  

Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU - Regiunea 
Centru, in perioada 2012-2015, pentru personalul 
implicat in gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Centru 

1.218.142 0 214.966 1.433.108 În implementare 

52.  

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, în perioada 2012-2015, 
pentru personalul implicat în gestionarea 
instrumentelor structurale 

MMSC 7.504.802 0 1.324.377 8.829.179 În implementare 
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53.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Fondurilor 
Europene, în perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat în coordonarea, managementul 
şi controlul instrumentelor structurale 

MFE 4.168.468 0 735.612 4.904.080 În implementare 

54.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat 
în gestionarea instrumentelor structurale 

ANRMAP 1.138.849 0 200.973 1.339.822 În implementare 

55.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Transporturilor, în 
perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în 
gestionarea instrumentelor structurale 

MT 2.917.939 0 514.930 3.432.869 În implementare 

56.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică, în perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale 

ANCS 1.709.739 0 301.719 2.011.458 În implementare 

57.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul pentru Societatea 
Informațională, în perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale 

MSI 916.229 0 161.687 1.077.916 În implementare 

58.  

Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de 
personal efectuate de OIR POS DRU Regiunea 
Nord Vest, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea instrumentelor 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Nord Vest 

905.202 0 159.741 1.064.943 În implementare 
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structurale 

59.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, 
în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat 
în gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Finanțelor 
Publice 

4.624.735 0 816.130 5.440.865 În implementare 

60.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Autoritatea Naţională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, în perioada 2012-2015, 
pentru personalul implicat în gestionarea 
instrumentelor structurale2 

Autoritatea Naţională 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă 

581.726 0 102.658 684.383 În implementare 

61.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în perioada 
2012-2015, pentru personalul implicat în 
gestionarea instrumentelor structurale 

MDRAP 11.357.185 0 2.004.209 13.361.394 În implementare 

62.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Economiei, în 
perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în 
gestionarea instrumentelor structurale 

ME 4.774.340 0 842.531 5.616.870 În implementare 

63.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de OI POS DRU București-Ilfov, 
în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat 
în gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
POSDRU BI 

880.782 0 155.432 1.036.214 În implementare 
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64.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, 
în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat 
în gestionarea instrumentelor structurale 

Centrul Național de 
Dezvoltare a 
Învățământului Profesional 
și Tehnic 

1.503.889 0 265.392 1.769.282 În implementare 

65.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în perioada 
2012-2015, pentru personalul implicat în 
gestionarea instrumentelor structurale 

MDRAP 2.572.508 0 453.972 3.026.480 În implementare 

66.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în 
perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în 
gestionarea instrumentelor structurale 

MMFPSPV 2.264.745 0 399.661 2.664.406 În implementare 

67.  
Servicii pentru creșterea competitivității și 
specializare inteligentă în Regiunea Vest (proiect 
implementat cu sprijinul Băncii Mondiale) 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională VEST 

619.943 109.402 0 729.345 În implementare 

68.  
Consolidarea capacității de planificare spațială, 
precondiție pentru dezvoltarea urbană (proiect 
implementat cu sprijinul Băncii Mondiale) 

MDRAP 606.018 0 106.944 712.962 În implementare 

69.  

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș, în perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș 

156.641 0 27.642 184.283 În implementare 
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70.  
Proprietatea imobiliară-fundament pentru politici 
naționale și europene (proiect implementat cu 
sprijinul Băncii Mondiale) 

Autoritatea Naționala de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliara 

2.233.835 0 394.206 2.628.041 În implementare 

Domeniul Major de Intervenție 1.2. Evaluare 

71.  Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010 
MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 

349.170  87.292 436.462 Finalizat 

72.  
Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de 
evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi 
ACIS 

MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 495.787 0 123.947 619.734 În implementare 

73.  Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost-beneficiu 
MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 

798.745  199.686 998.431 Finalizat 

74.  
Proiect pentru Acordul Cadru în domeniul evaluării - 
Lot 1 

MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 

2.249.982 0 562.496 2.812.478 În implementare 

75.  

Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a 
personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin 
participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în 
domeniul evaluării 

MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 

121.803 0 21.495 143.298 În implementare 

76.  
Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de 
formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în 
domeniul instrumentelor structurale în România 

MFE – Unitatea de Analiză, 
Programare și Evaluare 284.042 0 50.125 334.168 În implementare 

Domeniul Major de Intervenție 1.3. Formare orizontală in domeniul gestionarii programelor/proiectelor 

77.  
Formare continuă în gestionarea şi coordonarea 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România 

MFE – AM POAT 1.264.345  316.086 1.580.431 Finalizat 

78.  Formare continuă a personalului Autorităţii de Autoritatea de certificare şi 459.335 0 114.834 574.168 În implementare 
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Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune 

Plată 

79.  
Formarea beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari în 
domeniul implementării proiectelor finanţate din 
Instrumente Structurale 

MFE – AM POAT 538.836  134.709 673.546 Finalizat 

80.  
Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea 
de activităţi de formare 

Autoritatea de Audit 487.926 0 121.982 609.908 În implementare 

81.  
Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare 
şi control al Instrumentelor Structurale în 
managementul programelor operaţionale 

MFE – AM POAT 2.308.094 0 407.311 2.715.405 În implementare 

Domeniul Major de Intervenție 1.4. Funcţionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată si a Autorităţii 
de Audit 

82.  
Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi 
Plată în vederea gestionării eficiente a 
Instrumentelor Structurale şi de Coeziune 

Autoritatea de certificare şi 
Plată 

2.131.559 0 532.890 2.664.449 În implementare 

83.  

Sprijin pentru funcţionarea Autorităţii pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, inclusiv a 
Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică  

MFE 1.381.113 0 345.278 1.726.391 În implementare 

84.  
Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorităţi de Audit la 
standarde europene 

Autoritatea de Audit 2.686.458 0 671.615 3.358.073 În implementare 

Axa prioritară: 2. Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru Sistemul unic de management al informaţiei 

Domeniul Major de Intervenție 2.1. Dezvoltarea şi mentenanţă SMIS şi a reţelei sale digitale 

85.  
Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi 
mentenanţă pentru SMIS-CSNR 

MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

76.449  19.112 95.562 Finalizat 
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86.  MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari 
MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

405.355 0 101.339 506.694 În implementare 

Domeniul Major de Intervenție 2.2. Funcţionarea Unităţii centrale SMIS şi a reţelei de coordonatori 

87.  
Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-
CSNR 

MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

46.924  11.731 58.655 Finalizat 

88.  
Sprijin în continuare pentru actualizarea informaţiilor 
în SMIS-CSNR 

MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

593.068 0 104.659 697.727 În implementare 

Domeniul Major de Intervenție 2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de utilizator, precum şi activităţi de 
informare privind SMIS 

89.  
Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi 
profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR 

MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

1.177.007  294.252 1.471.259 Finalizat 

Domeniul Major de Intervenție 2.4. Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C 

90.  
Suport pentru funcţionarea SMIS în cadrul AM 
PODCA 

AM PO DCA 12.721  3.180 15.902 Finalizat 

91.  
Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul ADR-BI 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti-Ilfov 

6.387 1.597  7.984 Finalizat 

92.  
Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare 
accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate 
în gestionarea Instrumentelor Structurale 

MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

122.410 0 30.602 153.012 În implementare 

93.  
Achiziţionarea de echipamente şi servicii TI/C 
pentru funcţionarea SMIS la nivelul ADR Centru 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

11.099 2.775  13.874 Finalizat 

94.  
Achiziție echipamente TI&C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul OIR POS DRU Regiune Sud-Est 

Organismul Intermediar 
Regional POD DRU 
Regiunea Sud-Est 

8.037  2.009 10.046 Finalizat 
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95.  
Dezvoltarea infrastructurii informatice pentru 
funcţionarea SMIS la nivelul ADR Sud-Est 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est 

17.317 4.329  21.646 Finalizat 

96.  
Achiziţie echipamente TI/C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul Organismului Intermediar pentru 
Cercetare pentru POS CCE Axa 2 

ANCS 59.328  14.832 74.160 Finalizat 

97.  
Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul Organismului Intermediar Regional 
pentru POS DRU regiunea Nord-Est 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU NE 

9.356  2.339 11.695 Finalizat 

98.  
Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU SV 
Oltenia 

13.235  3.309 16.544 Finalizat 

99.  
MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari 
– licenţe 

MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

420.616  105.154 525.771 Finalizat 

100.  Modernizare IT ACIS – modul 2 
MFE – Direcţia Coordonare 
Sistem 

600.271 0 150.068 750.339 În implementare 

101.  
Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul Organismului Intermediar Regional 
pentru POS DRU Regiunea Nord-Vest 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU 
Regiunea Nord-Vest 

15.298  3.824 19.122 Finalizat 

102.  
Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea 
SMIS la nivelul Organismului Intermediar Regional 
pentru POS DRU Regiunea Centru 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Centru 

15.746  3.936 19.682 Finalizat 

103.  
Achiziționarea de echipamente şi servicii IT&C 
pentru funcţionarea SMIS la nivelul ADR Sud 
Muntenia (2) 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia 

10.041 2.510  12.551 Finalizat 

104.  Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii software MFE – Direcţia Coordonare 1.036.421 0 259.105 1.295.527 În implementare 
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SMIS şi a aplicaţiilor sale conexe mereu la zi şi în 
concordanţă cu nevoile ACIS 

Sistem 

Axa prioritară: 3. Diseminarea informaţiei şi promovarea Instrumentelor Structurale 

Domeniul Major de Intervenție 3.1. Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la Instrumentele Structurale 
în România 

105.  
Sprijin pentru implementarea planului de 
comunicare ACIS 

MFE – AM POAT 1.954.390 0 488.597 2.442.987 În implementare 

Domeniul Major de Intervenție 3.2. Funcţionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale 

106.  
Organizarea şi susţinerea funcţionării Centrului de 
Informare pentru Instrumentele Structurale 

MFE – AM POAT 1.866.434 0 466.608 2.333.042 În implementare 

 TOTAL  POAT 110.696.355  1.004.886  17.378.001  129.079.242   
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Anexa 5: Lista graficelor 
 

Nr. grafic. Titlul graficului Secțiunile în care  
se face referire la grafic  

Grafic 1  Stadiul POAT la 31 decembrie 2012 2.1. Realizare şi analiza progreselor înregistrate, 
pag.5 

Grafic 2 Stadiul implementării POAT pe axe prioritare 
la 31 decembrie 2012 

2.1.2. Informații financiare, pag.7 

Grafic 3 Progresul anual în implementarea POAT 2.1.6. Analiza calitativă, pag.10 

Grafic 4 Structura proiectelor contractate în anul 2012 2.1.6. Analiza calitativă, pag.11 

Grafic 5 Stadiul implementării axei prioritare 1 pe DMI 
la 31 decembrie 2012 

3.1.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor 
înregistrate, pag.31 

Grafic 6 Stadiul implementării axei prioritare 2 pe DMI 
la 31 decembrie 2012 

3.2.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor 
înregistrate, pag.40  

Grafic 7 Stadiul implementării axei prioritare 3 pe DMI 
la 31 decembrie 2012 

3.3.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor 
înregistrate, pag.46 

 


